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Διάθεση Ενημεπωτικού Δελτίος και έγκπιση εισαγωγήρ νέων μετοσών από Αύξηση 

Μετοσικού Κευαλαίος τηρ Εταιπείαρ CENTRIC MULTIMEDIA ΑΕ με εισυοπά 

πεπιοςσίαρ 

 

  

 

Η εηαηξεία Centric Multimedia ΑΔ (εθεμήο ε "Δηαηξεία") αλαθνηλψλεη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 

809/2004 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ην Νφκν 3401/2005 φηη ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

θνηλνχ ην εγθεθξηκέλν ηελ 23/12/2010 απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (εθεμήο ε "Δ.Κ.") Δλεκεξσηηθφ 

Γειηίν, ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε εηζθνξά ζε είδνο πνπ 

απνθάζηζε ε απφ 22 Ινπιίνπ 2010 Β? Δπαλαιεπηηθή Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο.  

 

Σπγθεθξηκέλα ε Β’Δπαλαιεπηηθή Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2010 

(απνηεινχζα ζπλέρεηα ηεο δηαθνπείζαο απφ 20.7.2010 ζπλεδξίαζεο ηεο Β’Δπαλαιεπηηθήο Ταθηηθήο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο) απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά επξψ έμη 

εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εβδνκήληα ηξεηο ρηιηάδεο νθηαθφζηα εβδνκήληα ηέζζεξα θαη εμήληα νθηψ ιεπηά 

(6.573.874,68) κε εηζθνξά α) 396.907 κεηνρψλ ηεο CD MEDIA AE, θαη β) 20.904 κεηνρψλ ηεο USMAR 

Management Ltd. Η σο άλσ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζχλνιφ ηεο θαη 

έγηλαλ νη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο κεηαθνξάο ησλ εηζθεξφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ 

Δηαηξεία, ζχκθσλα θαη κε ην απφ 29.10.2010 πξαθηηθφ ηνπ ΓΣ ηεο Δηαηξείαο κε ην νπνίν πηζηνπνηήζεθε ε 

θαηαβνιή ηνπ πνζνχ (κεηνρψλ) ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

 

Μεηά ηελ αλσηέξσ αχμεζε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 16.204.554,00 

επξψ θαη δηαηξείηαη ζε 45.012.650 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,36 επξψ 

αλά κεηνρή.  

 

Τν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηελ σο άλσ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, φπσο εγθξίζεθε 

απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δ.Κ. ζηηο 23/12/2010, είλαη δηαζέζηκν ζην επελδπηηθφ θνηλφ απφ ηελ 

24/12/2010 ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (http://www.centric.gr), ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (www.athex.gr), θαζψο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο (http://www.hcmc.gr), ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2 ηνπ Ν. 3401/2005, φπσο ηζρχεη. 

Δπίζεο, ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ζα είλαη δηαζέζηκν δσξεάλ ζην επελδπηηθφ θνηλφ θαη ζε έληππε κνξθή, 

εθφζνλ δεηεζεί, ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο "Centric Multimedia Α.Δ.", Μαθξπγηάλλε 20, 183 44 Μνζράην.  

 

Τν Γ.Σ. ηνπ Χ.Α. θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 23/12/2010 ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε 

ζην Χ.Α. ησλ 18.260.763 λέσλ κεηνρψλ.  

 

Απφ ηελ 29/12/2010 ζα αξρίζεη ε δηαπξαγκάηεπζε ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελψλ ησλ 18.260.763 λέσλ 

θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ελ ιφγσ αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. Απφ ηελ ίδηα εκεξνκελία, 29/12/2010, ε ηηκή εθθίλεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζην Χ.Α. 

ζα δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’αξηζ. 

26 απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Χ.Α. φπσο ηζρχεη.  

 

Οη λέεο κεηνρέο ζα είλαη πηζησκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ζηηο κεξίδεο θαη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο αμίσλ ησλ Μεηφρσλ ζην Σχζηεκα Αυισλ Τίηισλ (Σ.Α.Τ).  

 

Οη λέεο κεηνρέο πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ παξνχζα αχμεζε ζα έρνπλ άπιε κνξθή θαη ζα δηθαηνχληαη 

κέξηζκα απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 2010.  

 



 
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι κ.κ. Μέηοσοι μποπούν να απεςθύνονηαι ζηο Τμήμα Εξςπηπέηηζηρ Μεηόσων και 

Εηαιπικών Ανακοινώζεων, ςπεύθςνη κα. Ζωή Μισούδη (ηηλ. 210 9480000) καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ. 
 

 

CENTRIC – ΤΝΣΟΜΟ ΠΡΟΦΙΛ  

 

H Centric Πνιπκέζα ΑΔ είλαη εηζεγκέλε ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Η Centric ζπκκεηέρεη ζε εηαηξείεο νη νπνίεο πξνζαξκφδνπλ ζε 
ηνπηθέο αγνξέο, δηαρεηξίδνληαη θαη πξνσζνχλ ππεξεζίεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο Centric ζπλεξγάδνληαη 

κε κεγάινπο παξφρνπο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο, νη νπνίνη είλαη εηζεγκέλνη ζε Δπξσπατθά Χξεκαηηζηήξηα θαη θαηέρνπλ άδεηα εμ 

απνζηάζεσο παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, γηα ηελ απφ θνηλνχ ιεηηνπξγία θαη πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζε 

δηάθνξεο γιψζζεο ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη ζπγαηξηθέο ηεο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Sportingbet Plc γηα 

ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζεκάησλ “Sportingbet” θαη “VistaBet”, κε ηελ Dragonfish Plc γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζεκάησλ “Lex” θαη κε ηε 

World Spreads Ltd γηα ηελ πξνψζεζε (marketing) ησλ πξντφλησλ financial spreads (www.spreads.gr). 

http://www.spreads.gr/

