ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ
ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
‘Η/ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Η ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. (εφεξής η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και
τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και το ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι στις 14 Φεβρουαρίου 2014 η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια
προσφορά μετοχών της Εταιρείας, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του
μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των
παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Χαμηλής
Διαπραγμάτευσης της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.-Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής η
«Ε.Χ.Α.Ε.»).
Ειδικότερα, η ‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31.01.2014 αποφάσισε την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €30.586.837,50 με
καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 23
νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές για κάθε 158 παλαιές κοινές ονομαστικές
μετά ψήφου μετοχές (εφεξής η «ΑΜΚ»). Επίσης, αποφασίστηκε η έκδοση 13.594.150 νέων
κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,25 έκαστη
(εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και με τιμή διάθεσης €2,25 για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία
δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών
της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, σε περίπτωση πλήρους κάλυψής της, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά σε €240.705.112,50 και θα διαιρείται σε
106.980.050 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,25 η
κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε €30.586.837,50.
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ είναι το ακόλουθο:
Γεγονός
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ημερομηνία
14.02.2014

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου

18.02.2014

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ε.Χ.Α.Ε.)
Έγκριση από την Ε.Χ.Α.Ε. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των
δικαιωμάτων προτίμησης*
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία
αποκοπής και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων
προτίμησης
Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την
Ε.Χ.Α.Ε.*
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19.02.2014
20.02.2014

20.02.2014

20.03.2014

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε για την ημερομηνία
έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

20.03.2014
24.03.2014

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλισης του Δ.Σ. / της Επιτροπής Λειτουργίας Αγορών του Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις ανωτέρω
ημερομηνίες.

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.
Οι Νέες Μετοχές θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση
στην κατηγορία Χαμηλής Διαπραγμάτευσης της Ε.Χ.Α.Ε. Για την εισαγωγή προς
διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ε.Χ.Α.Ε.
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Α.Μ.Κ. της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 14.02.2014, είναι διαθέσιμο από 19.02.2014
σε ηλεκτρονική μορφή: α) στο δικτυακό τόπο της εταιρείας (http://www.minoan.gr), καθώς
και στους δικτυακούς τόπους της Ε.Χ.Α.Ε. (http://www.helex.gr) και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr), και β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφ’ όσον ζητηθεί,
στα γραφεία της Εταιρείας, 25ης Αυγούστου 17, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, υπεύθυνος κος Χρονιάρης
Κωνσταντίνος (τηλ.: 2810 39 98 40, 25ης Αυγούστου 17, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης).
Ηράκλειο, 18 Φεβρουαρίου 2014
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