
 

ΚΡΙ - ΚΡΙ Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

3ο ΧΙΛ ΣΕΡΡΩΝ - ∆ΡΑΜΑΣ  621 25 

ΣΕΡΡΕΣ 

ΤΗΛ: 23210 68300 

FAX: 2321068311   Α.Φ.Μ. 094289571 

 

 

 

KRI - KRI S.A. 

MILK INDUSTRY 3RD Km. SERRES -

DRAMA 

621 25 SERRES - GREECE 

TEL:  0030 - 23210 - 68300 

FAX:  0030 2321068311   VRN: 094289571 

 

 

Με την από 11/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων της εταιρείας εγκρίθηκαν τα κατωτέρω:  

1.  H αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 

2.693.088 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση :   α)  κεφαλαιοποίηση µέρους ποσού 

από το υπόλοιπο εις νέο  που σχηµατίσθηκε από την  αναπροσαρµογή  

παγίων,   δηλ. αναπροσαρµογή της αξίας της ακίνητης περιουσίας της 

εταιρείας, σύµφωνα µε τον ν.2065/1992 πού εµφανίζεται στις εγκεκριµένες 

οικονοµικές καταστάσεις έτους 2004 κατά την µετάβαση στα ∆ΛΠ ποσού 

τριακοσίων τριάντα ενός  χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά  euro  (331.597 

€) και β) κεφαλαιοποίηση  από το ειδικό αποθεµατικό που σχηµατίσθηκε 

λόγω διαφοράς τιµής από έκδοση µετοχών υπέρ του άρτιου ποσού ενός  

εκατοµµυρίου επτακοσίων εβδοµήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα  

euro και εξήντα λεπτών  (1.778.880,60 €) γ) µε κεφαλαιοποίηση 

αφορολογήτων αποθεµατικών αναπτυξιακών νόµων  2601/98 και άρθρο 22 

του ν.1828/89 ως εξής: γ1)ποσό τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων 

οκτακοσίων σαράντα οκτώ   euro και σαράντα λεπτών ( 448.848,40€) από τον 

ν.2601/98 & γ2) ποσό εκατόν τριάντα τριών  χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο    

euro ( 133.762€)  από το  άρθρο 22ν1828/89. 

 Η εν λόγω δε αύξηση θα πραγµατοποιηθεί µε έκδοση (5.386.176) νέων  

κοινών ονοµαστικών µετοχών, οι οποίες θα  διανεµηθούν στη συνέχεια,  

Έντυπο Πληροφοριών του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 της 

εταιρείας  ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. σχετικά µε την αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και την εισαγωγή 

νέων µετοχών προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, 

µε διανοµή δωρεάν µετοχών. 



στους µετόχους σε αναλογία τρεις  δωρεάν µετοχές για κάθε  δέκα  παλαιές  

( 3Ν/10Π). 

Από την  εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου,  ποσό 2.227.729 € 

προερχόµενο α)από την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ του άρτιο 

ποσού 1.778.880,6 ευρώ και β) από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου 

αποθεµατικού νόµου 2601/98 ποσού 448.848,4 € θα αποτελέσουν την ίδια 

συµµετοχή µας στο υπό κατάθεση επενδυτικό έργο που πρόκειται να 

ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004. 

2.  Την 24/11/2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών η αριθµός Κ2-14192 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης µε την 

οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου  του Καταστατικού της 

Εταιρείας µε την από 11/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  

3.  Μετά την ως άνω αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

ανέρχεται πλέον σε 11.670.048 ευρώ διαιρούµενο σε 23.340.096 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας µετοχής 0,50 ευρώ. 

4.  ∆ικαιούχοι των νέων δωρεάν µετοχών θα είναι οι µέτοχοι της 3ης 

εργάσιµης ηµέρας µετά την έγκριση της εισαγωγής των νέων µετοχών εκ της 

ως άνω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ) από το ∆.Σ του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών και η αποκοπή του δικαιώµατος θα γίνει την επόµενη 

(4η εργάσιµη ηµέρα).  

5.  Η έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων δωρεάν µετοχών θα γίνει 

την 5η εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί της ηµέρας αποκοπής του δικαιώµατος, 

αφού προηγηθεί η καταχώρηση αυτών στις µερίδες των µετόχων του Σ.Α.Τ.  

Υπεύθυνος για την σύνταξη του Εντύπου και την ακρίβεια των στοιχείων που 

περιέχει είναι:ο κ. Μιχάλης  Τσιότσιαλας Οικονοµικός ∆ιευθυντής 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 Εθνικής οδού Σερρών 

– ∆ράµας τκ 62100 Σέρρες και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της 

εταιρείας www..krikri.gr  


