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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΙΔΜΑ  ΑΕ 
 
 

Χαλάνδρι,  14 Οκτωβρίου 2016  
 

Διαδικασία εκποίησης αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων 
 
Η ΣΙΔΜΑ ΑΕ (στο εξής η Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 24.02.2016 
ανακοίνωσής της και σύμφωνα με την απόφαση 109/27.9.2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο 
εξής Ε.Κ.), η Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ορίστηκε ως το μέλος του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών (στο εξής Χ.Α.) που θα διενεργήσει την εκποίηση των 439 άυλων μετοχών της Εταιρίας, που 
προέκυψαν από κλασματικά δικαιώματα επί των νέων άυλων μετοχών της Εταιρίας, ως αποτέλεσμα 
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 252.000,45 ΕΥΡΩ, λόγω της 
απορρόφησης της θυγατρικής εταιρείας «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 
παρ.2 και 69-77α του Ν. 2190/20, της εμπορικής νομοθεσίας περί Α.Ε. και τις διατάξεις του άρθρου 54 
του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και έκδοσης 186.667 νέων 
μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,35 Ευρώ η καθεμία, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Νοεμβρίου 2015. 
  
Η ανωτέρω εκποίηση θα διενεργηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.3.6. του κανονισμού του Χ.Α. Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών δε μπορεί 
να είναι κατώτερη από την αμέσως προηγούμενη από την εκποίηση τιμή κλεισίματος σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 6%. Η Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ θα ενημερώσει την Εταιρία, το Χ.Α. και 
την Ε.Κ. σχετικά με το αποτέλεσμα της εκποίησης. Το καθαρό προϊόν της εκποίησης, μετά την 
αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, όπου θα προσέρχονται οι Μέτοχοι που δικαιούνται να εισπράξουν τα ποσά που τους 
αναλογούν. Το αποτέλεσμα της εκποίησης, η έναρξη πληρωμής και τα δικαιολογητικά που θα 
καταθέσει κάθε Μέτοχος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα γίνουν γνωστά με νεότερη 
ανακοίνωση της Εταιρίας.  
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