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Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της εταιρίας «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» γνωστοποιεί προς τους κυρίους µετόχους τα ακόλουθα:
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/07/2007 αποφάσισε την Αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 136.675,5 ΕΥΡΩ, µε την έκδοση 455.585 νέων
κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη, µε καταβολή µετρητών
και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων.
Μετά την άνω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.870.186,70 ΕΥΡΩ
και διαιρείται σε 9.567.289 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε
µία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 546.702 ΕΥΡΩ (υπό την προϋπόθεση
της πλήρους κάλυψης).
∆ικαίωµα συµµετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί µέτοχοι µε
αναλογία µιας (1) νέας κοινής ονοµαστικής µετοχής για κάθε είκοσι (20) παλαιές κοινές
ονοµαστικές µετοχές. Η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ανέρχεται σε 1,20 ΕΥΡΩ ανά
µετοχή. Η διαφορά µεταξύ της τιµής έκδοσης & της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής,
συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 410.026,5 θα αχθεί, σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό, σε
πίστωση του λογαριασµού «Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».
Την 26/07/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η αριθµ. Κ2-11510
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών.
∆ικαίωµα προτίµησης στην παρούσα αύξηση µε καταβολή µετρητών έχουν οι µέτοχοι κάτοχοι µετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 16/11/2007. Από
την 19/11/2007 οι µετοχές της εταιρίας θα διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωµα
συµµετοχής στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών. Από την ίδια
ηµεροµηνία 19/11/2007, η τιµή εκκίνησης των µετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαµορφωθεί
σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10/07/2007 η τιµή
διάθεσης των νεοεκδιδόµενων µετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής
κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
306 του κανονισµού του Χ.Α.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης ορίζεται από την 23/11/2007 έως και την
07/12/2007.
Η έναρξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων στο ηλεκτρονικό σύστηµα συναλλαγών του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών συµπίπτει µε την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.
Επισηµαίνεται, ότι η διαπραγµάτευση των δικαιωµάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες
τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της
διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων στο ηλεκτρονικό σύστηµα συναλλαγών του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 03/12/2007.
Τα δικαιώµατα προτίµησης για την απόκτηση νέων µετοχών είναι µεταβιβάσιµα και θα
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώµατα θα είναι
πιστωµένα στους Λογαριασµούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ηµεροµηνία
έναρξης διαπραγµάτευσής τους. Τα δικαιώµατα που δεν θα ασκηθούν µέχρι τη λήξη της
περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 07/12/2007) παύουν να ισχύουν.

Η άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης θα γίνεται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες σε όλο το
δίκτυο των καταστηµάτων της Τράπεζας «MILLENIUM BANK». Για την άσκηση του
δικαιώµατος προτίµησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκοµίζουν την αστυνοµική τους
ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ),
καθώς και τη σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης ∆ικαιωµάτων για άσκηση ∆ικαιώµατος
Προτίµησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασµού τους (ή
από τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ αν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό
στο Σ.Α.Τ.). Επισηµαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωµάτων τους θα
πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθµό µερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθµό
λογαριασµού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτηµένο χειριστή του λογαριασµού αξιών.
Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωµάτων τους θα πρέπει να
καταβάλουν την αξία των νέων µετοχών (€ 1,20 ανά µετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε
ειδικό λογαριασµό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό
αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη µεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόµενους θα
δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο
µετοχών και δεν είναι διαπραγµατεύσιµη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Σε περίπτωση µη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς
µετόχους (εξάσκηση δικαιωµάτων προτίµησης), οι τυχόν αδιάθετες µετοχές θα διατεθούν
ελεύθερα κατά την κρίση του ∆.Σ. της Εταιρείας. Οι βασικοί µέτοχοι έχουν δηλώσει την
πρόθεσή τους όπως σε περίπτωση µη πλήρους κάλυψης της αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου από τους παλαιούς µετόχους (εξάσκηση δικαιωµάτων προτίµησης), να καλύψουν εξ’
ολοκλήρου τις τυχόν αδιάθετες µετοχές εντός των νοµίµων προθεσµιών.
Κλάσµατα µετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν .
Οι νέες µετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη µορφή και θα
δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσεως 2007.
Κατάρτιση και δηµοσίευση Ενηµερωτικού ∆ελτίου για την παρούσα αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της εταιρίας δεν θα απαιτηθεί δεδοµένου ότι για το ύψος της ως άνω αύξησης του
Μετοχικού Κεφαλαίου δεν υφίσταται υποχρέωση δηµοσιεύσεως Ενηµερωτικού ∆ελτίου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3401/2005.
Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών,
µετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το ∆.Σ. της
Εταιρείας και θα γνωστοποιηθεί µε νεώτερη ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης
Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-7299250 ή 210-4314361 κ. Χρήστος Πιπιτσούλης).
15/11/2007
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος
Νίκος Πιπιτσούλης

