
 1

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

3Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ – ∆ΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ  
ΤΗΛ: +30 23210 68300 

FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571  

KRI-KRI S.A. 
MILK INDUSTRY 
 3RD KM. SERRES – DRAMA 62125 SERRES 
TEL: +30 23210 68300 
FAX: +30 23210 68311 VRN: 094289571 

 
 

Ανακοίνωση για τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε 

µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και για την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε διανοµή δωρεάν µετοχών 

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε 

ότι η  15η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 21/6/2010 αποφάσισε:  

α) τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό 

των 2.800.811,52 Ευρώ. 

Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί µε αντίστοιχη 

µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,50 Ευρώ σε 0,38 Ευρώ και 

επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού € 0,12 ανά 

µετοχή. 

Μετά την ως άνω µείωση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται 

στο ποσό των 8.869.236,48 Ευρώ, διαιρούµενο σε 23.340.096 κοινές ονοµαστικές 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,38 Ευρώ. 

Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την αριθ.  

Κ2-6428/13.7.2010 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 

του Καταστατικού της εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή 

του της 27/7/2010 ενηµερώθηκε για την µείωση της ονοµαστικής αξίας των 

µετοχών της εταιρίας. µε επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους 

µετόχους ποσού € 0,12 ανά µετοχή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 2/8/2010 οι µετοχές της εταιρίας θα είναι 

διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. µε τη νέα ονοµαστική αξία, 0,38 Ευρώ ανά µετοχή και 

χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών 

στους µετόχους ποσού € 0,12 ανά µετοχή. 

Από την ίδια ηµεροµηνία, η τιµή εκκίνησης των µετοχών της εταιρίας στο 

Χ.Α. θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε 

συνδυασµό µε την υπ΄αριθ.26 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. 
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∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου βάσει του κανονισµού προσδιορισµού 

δικαιούχων (record date) είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία 

του Σ.Α.Τ. της 4/8/2010 για την ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.  

Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 

10/8/2010. Η καταβολή των µετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου 

θα ξεκινήσει από την 10/8/2010 και θα πραγµατοποιηθεί µέσω της τράπεζας 

Πειραιώς ως ακολούθως:  

1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων µετόχων, εφόσον τους έχει 

χορηγηθεί το δικαίωµα είσπραξης.  

2. Μέσω πίστωσης του λογαριασµού τους στην τράπεζα Πειραιώς, εφόσον 

οι µέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριµένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.  

3. Από το ∆ίκτυο των καταστηµάτων της τράπεζας Πειραιώς στους 

µετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι 

µετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασµό των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων ή 

για µετοχές που τηρούνται σε µερίδες µη εµφανισθέντων επενδυτών. Για την 

είσπραξη των µετρητών από το ∆ίκτυο καταστηµάτων της τράπεζας Πειραιώς είναι 

αναγκαία η προσκόµιση του ∆ελτίου Αστυνοµικής τους Ταυτότητας και της 

εκτύπωσης στοιχείων του αριθµού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθµ. Μερίδας Επενδυτή στο 

ΣΑΤ). Η πληρωµή σε τρίτο πρόσωπο πραγµατοποιείται µόνον µε την προσκόµιση 

εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου 

µετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούµενου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α.∆.Τ. & 

Α.Φ.Μ.), θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη Αρχή. 

Με την πάροδο 5 µηνών περίπου από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής, δηλ. 

από την 1/1/2011, η επιστροφή κεφαλαίου σε µετρητά θα καταβάλλεται µόνο από 

τα γραφεία της εταιρίας, 3ο χιλ. Σερρών-∆ράµας, 62125 – Σέρρες). 

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

πραγµατοποιήθηκε στις 21/6/2010, αποφάσισε, επίσης: 

β) την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 3.695.515,20 

Ευρώ 

Η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί συγκεκριµένα 

µε 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 

κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,38 Ευρώ εκάστη, και τη 
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δωρεάν διανοµή 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. 

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 ∆.Σ. του Χ.Α. στην Συνεδρίαση του στις 27/7/2010 

ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο των ανωτέρω 

νέων δωρεάν µετοχών. 

Με απόφαση της εταιρίας, ορίζονται τα εξής: α) ως ηµεροµηνία αποκοπής 

του δικαιώµατος συµµετοχής στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε διανοµή 

δωρεάν µετοχών ορίζεται η 3/8/2010. Από την ίδια ηµεροµηνία, οι µετοχές της 

εταιρείας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην 

εν λόγω αύξηση και η τιµή εκκίνησης των µετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα 

διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε 

συνδυασµό µε  την υπ΄αριθ.26 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και β) 

δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα 

αρχεία του Σ.Α.Τ. της 5/8/2010 για την ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.  

Η έναρξη της διαπραγµάτευσης των 9.725.040 νέων δωρεάν κοινών 

ονοµαστικών µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ορίζεται στις 10/8/2010. Από 

την ίδια ηµεροµηνία οι ανωτέρω µετοχές θα είναι πιστωµένες στις µερίδες και τους 

λογαριασµούς αξιών των Μετόχων στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να ενηµερώνονται 

από το σχετικό έντυπο του Ν.3401/2005 το οποίο είναι διαθέσιµο  σε ηλεκτρονική 

µορφή στο Χ.Α. στην ιστοσελίδα www.ase.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της 

εταιρίας www.krikri.gr, καθώς επίσης µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 

Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2321068300, κος Σαρµαδάκης 

Κων/νος). 

Σέρρες, 28/7/2010 

 


