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Έντυπο Πληροφοριών του άρθρου 4 (παρ. 2 ε) του Ν. 3401/2005 της εταιρείας  

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε σχετικά µε την εισαγωγή νέων 

µετοχών προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση ποσών αφορολόγητων αποθεµατικών. 

 
Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

από την ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε σχετικά µε την εισαγωγή 

νέων µετοχών προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση ποσών αφορολόγητων αποθεµατικών, όπως 

έχει αποφασισθεί από την 15η Τακτική Γενική Συνέλευση, της 21/6/2010. 

Ειδικότερα, η 15η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, που 

πραγµατοποιήθηκε στις 21/6/2010, αποφάσισε, µεταξύ άλλων θεµάτων, την αύξηση 

του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 3.695.515,20 Ευρώ και συγκεκριµένα την 

κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεµατικών: α) ποσό 10.628,98€ του ν.1116/81, β) ποσό 

30.937,67€ του ν.1262/82, γ) ποσό 682.004,50€ του άρθρου 22 Ν. 1828/89, δ) ποσό 

1.097.217,32€ του Ν.1892/90 και ε) ποσό 1.874.726,73€ του ν.2601/98. Η εν λόγω 

αύξηση θα πραγµατοποιηθεί µε την έκδοση 9.725.040 νέων κοινών ονοµαστικών 

µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,38 Ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανοµή τους στους 

µετόχους της εταιρίας, σε αναλογία πέντε (5) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές για 

κάθε δώδεκα (12) παλαιές κοινές ονοµαστικές µετοχές. Μετά την ως άνω αύξηση, το 

µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε 12.564.751,68 Ευρώ, 

διαιρούµενο σε 33.065.136 µετοχές, ονοµαστικής αξίας µετοχής 0,38 Ευρώ.  

Από την  εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου,  ποσό 2.300.895,80 €  θα 

αποτελέσει την ίδια συµµετοχή της εταιρείας στο υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο  που 

πρόκειται να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004, εκτός εάν οι Υπηρεσίες 

του αρµόδιου Υπουργείου δεν εγκρίνουν το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, αλλά 

µέρος αυτού, οπότε και θα διατεθεί για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής, ποσό (από 

την παραπάνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου) που αντιστοιχεί στο 25% του 

εγκριθησόµενου σχεδίου, αφαιρουµένου του ποσού 448.848,40€ που έχει ήδη 
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διατεθεί. Το υπόλοιπο της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου θα αποτελέσει την ίδια 

συµµετοχή της εταιρείας στα επενδυτικά σχέδια της που εντάσσονται στο καθεστώς 

της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3299/2004. 

Την 14/7/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η αριθµ. 

Κ2-6428/13-7-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του 

Καταστατικού της εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, µε την από 

33/16-7-10 απόφαση του, πιστοποίησε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, µε τη 

µεταφορά των αντίστοιχων ποσών από τους λογαριασµούς αφορολόγητων 

αποθεµατικών, και κατόπιν όρισε τους δικαιούχους των νέων µετοχών και την 

ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος.  

Οι µετοχές της εταιρείας θα διαπραγµατεύονται χωρίς δικαίωµα από την πέµπτη (5η) 

εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής των νέων µετοχών από 

το ∆.Σ. του Χ.Α. ∆ικαιούχοι των νέων µετοχών θα είναι οι µέτοχοι που θα είναι 

εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της εταιρείας επτά (7) εργάσιµες ηµέρες από 

την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής των νέων µετοχών από το ∆.Σ. του Χ.Α.  

Η έναρξη της διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών, καθώς και η πίστωση τους στις 

µερίδες των δικαιούχων, θα πραγµατοποιηθεί την τρίτη (3η) εργάσιµη ηµέρα από την 

ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων. 

Υπεύθυνο πρόσωπο για τη σύνταξη του παρόντος και για την ακρίβεια των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό είναι ο κ. Σαρµαδάκης Κων/νος, Οικονοµικός 

∆/ντής της εταιρείας.  

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να 

απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Εξυπηρέτησης 

Μετόχων της Εταιρίας, τηλ. 23210-68300 . 

Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών µπορούν να προµηθεύονται οι 

ενδιαφερόµενοι από τα γραφεία της Εταιρίας στην 3ο χιλ Σερρών – ∆ράµας, ΤΚ 

62125, Σέρρες και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

www.krikri.gr. 


