ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Για τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά 2.900.000 νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ή «Εταιρεία»), ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης € 10,00 η κάθε μια, με
καταβολή μετρητών και με παραίτηση των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε από την
Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.02.2014, την από
24.02.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συμπληρώθηκε με την
από 18.06.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί παράτασης της
προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Δημόσια Προσφορά από την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 έως και την Πέμπτη 24 Ιουλίου
2014
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι, αναφορικά με την ως άνω Δημόσια Προσφορά, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 18ης Ιουνίου 2014, αποφάσισε σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και με την από 24.2.2014
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την παράταση κατά ένα (1)
μήνα, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, της προθεσμίας καταβολής του ποσού της
ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου και κατ’ επέκταση της περιόδου εγγραφών αντίστοιχα.
Συνεπεία της παράτασης της προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης κεφαλαίου και,
κατ’ επέκταση, της περιόδου εγγραφών, τροποποιείται αναλόγως και το χρονοδιάγραμμα της
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ως προς τις οικείες ημερομηνίες. Το αναθεωρημένο
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα
με την από 18.6.2014 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, έχει ως ακολούθως:
Ημερομηνία
24.02.2014
04.03.2014
06.03.2014
07.03.2014
12.03.2014
24.07.2014
28.07.2014
29.07.2014

Γεγονός
Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου σε ηλεκτρονική μορφή
Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου σε ηλεκτρονική και
έντυπη μορφή
Έναρξη περιόδου Εγγραφών
Λήξη περιόδου Εγγραφών
Πιστοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρείας
Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την
κατανομή των μετοχών

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους
παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του
επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας, όπως προβλέπεται.
Με την εξαίρεση των ανωτέρω τροποποιήσεων στο χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία εγγραφών
παραμένει η ίδια, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρία με την «Ανακοίνωση Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό» που δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο την
07.03.2014 και, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο εγκεκριμένο από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας της 04.03.2014. Οι ως άνω μεταβολές

1

τροποποιούν αντίστοιχα την ενότητα 4.9 «Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα» του εγκεκριμένου
Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας της 04.03.2014.
Η Εταιρεία υπενθυμίζει ότι το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 04.03.2014, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την
Τετάρτη 06.03.2014, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr),
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.dikefalos1924.gr) και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας
Πειραιώς (http://www.piraeusbankgroup.com). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο
δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της
Εταιρείας και στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της
Εταιρείας επί της οδού Αργοστολίου 15, 113 62 Αθήνα, τηλ. 210 82 36 179 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Αθήνα 18.06.2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
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