
Η εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής η 
Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον Ν. 
3401/2005, όπως ισχύουν, ότι στις 24.04.2018 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε 
το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 
στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 254.000 νέων κοινών 
ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας. 
 
Ειδικότερα, με την από 31.07.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας κατά Ευρώ 76.200, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας 
ποσού Ευρώ 8.128.000, έκδοση 254.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, 
ονομαστικής αξίας 0,30  Ευρώ και τιμή διάθεσης 32 Ευρώ και ανάλογη τροποποίηση 
του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού, με κατάργηση του 
δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτών και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920.  
 
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων 
κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας είναι το ακόλουθο: 
  

24.04.2018 
Έγκριση περιεχομένου Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς 

25.04.2018 
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού 
Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών  

25.04.2018 
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της 
Εταιρείας 

25.04.2018 
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού 
Δελτίου στον Τύπο 

26.04.2018 

Έγκριση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση 
των νέων μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 
υποχρεώσεων 

26.04.2018 
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 
εκτιμώμενης ημερομηνίας έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου 
των νέων μετοχών 

30.04.2018 Έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών 

  

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς 
αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα 
υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως 
προβλέπεται. 



Το Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών 
ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24.04.2018, είναι διαθέσιμο από 25.04.2018 σε 
ηλεκτρονική μορφή: α) στον διαδικτυακό τόπο της Eταιρείας (www.tzirakian.com), 
καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) 
και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), και β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, 
εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 56ο χλμ Ε.Ο. 
Αθηνών - Λαμίας. 

  

 


