
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ενηµερώνει το 

επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, που 

πραγµατοποιήθηκε στις 27/04/2012, αποφάσισε, µεταξύ άλλων θεµάτων, την αύξηση 

του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι 

χιλιάδων (720.000,00) Ευρώ, µε την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών 

των χρήσεων 2004 και 2005 που έχει σχηµατίσει η Εταιρεία, προκειµένου µέσω της 

αυξήσεως αυτής να καλυφθεί η ίδια συµµετοχή της Εταιρείας σε επενδυτικό 

πρόγραµµα του οποίου η υπαγωγή στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου 

3299/2004 έχει ήδη εγκριθεί.  

 

Η κατά τα ανωτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πρόκειται να 

υλοποιηθεί µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Εταιρείας κατά το 

ποσό των 0,08 Ευρώ, ώστε µετά την ολοκλήρωση της εν λόγω κεφαλαιοποίησης η 

ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής να ανέρχεται στο ποσό των 0,88 ευρώ από το 

ποσό των 0,80 ευρώ που είναι σήµερα. Κατόπιν τούτων το µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατοµµυρίων εννιακοσίων είκοσι 

χιλιάδων (7.920.000,00) Ευρώ και θα διαιρείται σε εννέα εκατοµµύρια (9.000.000,00) 

κοινές, ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,88 Ευρώ εκάστης.       

Την 16/05/2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η υπ' αριθµ. 

Κ2-3160/16.05.12 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας µε την οποία εγκρίθηκε η σχετική τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 

του Καταστατικού της Εταιρίας. Το Χρηµατιστήριο Αθηνών στις 13/07/2012 

ενηµερώθηκε για την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά το ποσό των 

0,08 ευρώ. Ως ηµεροµηνία µεταβολής της ονοµαστικής αξίας των µετοχών ορίστηκε 

η 19Η Ιουλίου 2012.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να ενηµερώνονται από το 

σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιµο σε έγχαρτη και σε ηλεκτρονική µορφή, 

καθώς επίσης µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων και 

Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. 210 67.05.000 κ. Φραγκούλη 

Ευστράτιο). 


