
Η εταιρεία με την επωνυμία  «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής η 

«Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της, που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2012, αποφάσισε, την μείωση του συνολικού αριθμού 

των υφισταμένων μετοχών από 12.700.000 σε 1.270.000 κοινές ονομαστικές μετοχές 
(reverse split), με αναλογία 1 νέα μετοχή σε αντικατάσταση 10 παλαιών μετοχών, με 

ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 0,45 σε € 4,50 και ακολούθως 

την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €4,50 σε € 0,30 με αντίστοιχη μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά €5.334.000 προς το σκοπό σχηματισμού ειδικού αποθεματικού της 

παρ. 4α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

Στις 08.01.2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπ’ αριθμ. Κ2-8710 

/ 04.01.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με τις παραπάνω μεταβολές στο μετοχικό της 

κεφάλαιο. 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 31.01.2013, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο 

Χρηματιστήριο των ανωτέρω 1.270.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 σε 
αντικατάσταση των υφισταμένων 12.700.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε 

για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας από € 4,50 σε € 0,30 με αντίστοιχη μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 5.334.000 προς το σκοπό σχηματισμού ειδικού 

αποθεματικού της παρ. 4α του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των € 

381.000 και διαιρείται σε 1.270.0000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη. 

Με απόφαση της Εταιρείας, ορίστηκε η 05.02.2013 ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 12.700.000 υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της 
Εταιρίας. 

Από την επομένη εργάσιμη, ήτοι την 06.02.2013 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 

μετοχών της Εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα ανωτέρω. 

Δικαιούχοι στη παραπάνω εταιρική πράξη είναι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία 
του Σ.Α.Τ. την 08.02.2013 (Record date). 

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.270.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, € 0,30 ανά μετοχή, ορίστηκε η 

13.02.2013. 

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες 

στο Χ.Α. ανέρχεται σε 1.270.000 κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. 
θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθ. 

26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις 
μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 22620-32280). 

 


