ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
της εταιρείας µε την επωνυµία
«ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε»
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: ΠΕΝΤΕ∆ΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ

Η Εταιρεία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Ευρω)αϊκής
Ε)ιτρο)ής της 29ης Α)ριλίου 2004 και το Νόµο 3401/2005, ότι α)ό την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2008 είναι
διαθέσιµο στο ε)ενδυτικό κοινό το εγκεκριµένο την 7/2/2008, α)ό την Ε)ιτρο)ή Κεφαλαιαγοράς, Συµ)λήρωµα
του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της 27.12.2007, σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η ο)οία
α)οφασίσθηκε µε τις α)οφάσεις των β’ Ε)αναλη)τικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Κοινών και
Προνοµιούχων Μετόχων της 24/9/2007. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί υ)έρ των )αλαιών
µετόχων, κατά 8.343.794,40€ µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 27.812.648 νέων κοινών άυλων ονοµαστικών
µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30€ εκάστης και τιµή έκδοσης ίσης µε την ονοµαστική αξία, µε αναλογία (1) µία νέα
κοινή µετοχή για κάθε (2) δύο )αλιές µετοχές, κοινές ή )ρονοµιούχες.
Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής α)ό τους µετόχους της Εταιρίας, )αρατίθενται στο
κεφάλαιο «2.12 ∆ιαδικασία Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης» του, εγκεκριµένου α)ό την Ε)ιτρο)ή
Κεφαλαιαγοράς, Ενηµερωτικού ∆ελτίου της 27/12/2007.
Το )ροβλε)όµενο χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι
το ακόλουθο:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

27/12/2007

Έγκριση Ενηµερωτικού ∆ελτίου α)ό την Ε)ιτρο)ή Κεφαλαιαγοράς

28/12/2007

∆ηµοσίευση Ενηµερωτικού ∆ελτίου

28/12/2007

∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου στο ε)ενδυτικό κοινό

27/12/2007

Έγκριση εισαγωγής )ρος δια)ραγµάτευση των δικαιωµάτων )ροτίµησης α)ό το αρµόδιο όργανο του Χ.Α.

27/12/07
31/12/2007

Ανακοίνωση στο Η∆Τ για την α)οκο)ή του δικαιώµατος )ροτίµησης, την )ερίοδο άσκησης των δικαιωµάτων στην
ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών, την έναρξη και λήξη δια)ραγµάτευσης των δικαιωµάτων.
Α)οκο)ή δικαιώµατος )ροτίµησης

7/1/2008

Πίστωση α)ό την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωµάτων )ροτίµησης στους λογαριασµούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

7/1/2008

Έναρξη δια)ραγµάτευσης και άσκησης δικαιωµάτων )ροτίµησης.

15/1/2008

Λήξη δια)ραγµάτευσης δικαιωµάτων )ροτίµησης.

21/1/2008

Λήξη άσκησης δικαιωµάτων )ροτίµησης

23/1/2008

Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών

7/2/2008

Έγκριση Συµ)ληρώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου α)ό την Ε)ιτρο)ή Κεφαλαιαγοράς

8/2/2008

∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Συµ)ληρώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου στο Ε)ενδυτικό Κοινό.

8/2/2008

∆ηµοσίευση του Συµ)ληρώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

11/2/2008

Έναρξη )εριόδου υ)αναχώρησης του ε)ενδυτικού κοινού α)ό την εγγραφή.

13/2/2008

Λήξη )εριόδου υ)αναχώρησης του ε)ενδυτικού κοινού α)ό την εγγραφή *

14/2/2008

Ανακοίνωση για την τελική κάλυψη της ΑΜΚ

18/2/2008

Έγκριση εισαγωγής )ρος δια)ραγµάτευση των νέων µετοχών α)ό το αρµόδιο όργανο του Χ.Α. **

20/2/2008

Έναρξη δια)ραγµάτευσης νέων µετοχών α)ό την ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών

* Σε ερίτωση υαναχώρησης του εενδυτικού κοινού ενδεχόµενη συνεδρίαση ∆.Σ.για την κάλυψη τυχόν µετοχών
**Υό την ροϋόθεση ότι αυτήν την ηµέρα θα συνεδριάσει το ∆.Σ. του Χ.Α.

Σηµειώνεται, )ως το )αρα)άνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται α)ό αρκετούς αστάθµητους )αράγοντες και
ενδέχεται να µεταβληθεί .
Για την διαδικασία αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραµµα υλο)οίησης της, θα υ)άρξουν
σχετικές ανακοινώσεις ενηµέρωσης του ε)ενδυτικού κοινού ό)ως )ροβλέ)εται.
Τονίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν3401/2005 ε)ενδυτές, οι ο)οίοι θα έχουν ασκήσει δικαιώµατα
)ροτίµησης ή /και )ροεγγραφής για την α)όκτηση νέων µετοχών της Εταιρίας, )ριν α)ό την δηµοσίευση του
Συµ)ληρώµατος, µ)ορούν να υ)αναχωρήσουν εντός (3) τριών εργάσιµων ηµερών α)ό την δηµοσίευση του
Συµ)ληρώµατος.
Οι µετοχές )ου θα εκδοθούν θα α)οτελέσουν αντικείµενο αίτησης εισαγωγής )ρος δια)ραγµάτευση στην
κατηγορία «Υ)ό ε)ιτήρηση» της αγοράς αξιών στο Χ.Α. Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή και δια)ραγµάτευση των
νέων µετοχών στο Χ.Α., θα )ρέ)ει να έχει εγκριθεί α)ό το ∆.Σ. του Χ.Α. η σχετική αίτηση της Εταιρίας.
Το σχετικό Συµ)λήρωµα του Ενηµερωτικού ∆ελτίου δηµοσιεύεται σε ηλεκτρονική µορφή α)ό την
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2008 στους διαδικτυακούς τό)ους του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της
Ε)ιτρο)ής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και της Εταιρίας (www.biossol.gr). Το εν λόγω Συµ)λήρωµα του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, εφόσον ζητείται α)ό τους ε)ενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατό)ιν αιτήσεώς
τους, σε έντυ)η µορφή, α)ό τα γραφεία της Εταιρίας στα Σ)άτα, θέση Πετρέζα, στο δίκτυο Καταστηµάτων της
ALPHA BANK και στα γραφεία του Συµβούλου Έκδοσης.
Για )ερισσότερες )ληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µ)ορούν να α)ευθύνονται, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
στο τµήµα Εξυ)ηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, τηλ. 2103410000.

Σάτα, 7 Φεβρουαρίου 2008
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

