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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

 

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. εφεξής «η Εταιρεία», 

κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό 

με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:  

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου 

με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, 

που αποφασίσθηκε με την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

της Εταιρείας την 29.11.2019, δια της οποίας στο πλαίσιο εναρμόνισης των 

διατάξεων του Καταστατικού με τον Ν. 4548/2018 χορηγήθηκε η κατ’ άρθρο 24 §1  

του Ν. 4548/2018 εξουσία αυτής προς το Δ.Σ. για μερική ή ολική αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του τριπλάσιου ποσού του υφιστάμενου 

(και καταβεβλημένου) στις 29.11.2019 μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εφεξής  

«Αύξηση»), 

(β) την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της εν λόγω αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής στις 22.06.2021 και 

(γ) την από 28.06.2021 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών 

μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον 

σε ευρώ εννιακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (€ 914.400) και 

διαιρείται σε τρία εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες (3.048.000) κοινές 
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ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου και ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 

η κάθε μία. Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν 

λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους ευρώ τρία 

εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες (€3.048.000), θα διατεθούν σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2. «Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» 

του εγκριθέντος στην από 27.05.2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.  

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 29.06.2021  
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