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Η εταιρεία Medicon Hellas A.E ¨ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ¨ (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) ενημερώνει τους μετόχους της ότι
κατόπιν

συγχωνεύσεως δι'

Ν.2166/1993

της

εταιρείας

απορροφήσεως,
‘’ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ

κατά

τις

ΑΝΑΛΥΤΕΣ

διατάξεις

ΚΑΙ

του

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Medicon Hellas A.E’’ με την εταιρεία "ΜΕDICON ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ‘’(MEDICON LTD), εκδόθηκαν 240.760 νέες κοινές
ονομαστικές μετοχές. Εκ της ως διαδικασίας προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα. Ως
εκ τούτου στο μεταβατικό λογαριασμό της εταιρείας βρίσκονται 312 κοινές
ονομαστικές μετοχές, οι οποίες έχουν προκύψει από κλασματικά υπόλοιπα.
Κάτ' εφαρμογή της υπ' αρ. 13/375/17.03.2006 απόφασης του Δ.Σ της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς,

η

εταιρεία

κατέθεσε

σχετική

αίτηση

στην

Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς (αριθμός πρωτοκόλλου 6124/27.5.2015) προτείνοντας η εκποίηση
κλασματικών υπολοίπων να διενεργηθεί στις 30/06/2015 με προτεινόμενο μέλος
την EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ. Το προϊόν της εκποιήσεως θα αποδοθεί στους
δικαιούχους κάτ' εφαρμογή της υπ' αρ. 13/375/17.03.2006 απόφασης του Δ.Σ της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Εν συνεχεία και για λόγους που ανάγοντoνταν αποκλειστικά στην επάρκεια χρόνου
για τη διεξαγωγή της εκποίησης των κλασματικών υπολοίπων στις 30.6.2015,
προτάθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (υπ. αρίθμ. 6766/9.6.2015) η εκποίηση
κλασματικών υπολοίπων να διενεργηθεί στις 13/08/2015 με προτεινόμενο μέλος
την EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ.
Η εκποίηση διενεργήθηκε στις 13.8.2015 και επαναλήφθηκε κατά τα προβλεπόμενα
την επόμενη δοθέντος ότι κατά την αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία δεν
εκποιήθηκαν στο σύνολο τους οι εν προκειμένω μετοχές.
Σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 13/375/17.3.2006 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άθρο 4) η Μedicon υπέβαλε εκ νέου
αίτημα (αριθμός πρωτ. 9699/19.8.2015) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ώστε να
ορισθεί νέα ημερομηνία εκποίησης.
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Δυνάμει της υπ. αρίθμ. 96Α/9.9.2015 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Μελετών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίσθηκε η εκποίηση των
κλασματικών υπολοίπων να διενεργηθεί στις 30/9/2015 από την EUROXX
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ.
Η εκποίηση διενεργήθηκε στις 30.9.2015 και επαναλήφθηκε κατά τα
προβλεπόμενα την επομένη, δοθέντος ότι κατά την αρχικώς ορισθείσα
ημερομηνία δεν εκποιήθηκαν στο σύνολο τους οι εν προκειμένω μετοχές.
Σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 13/375/17.3.2006 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άθρο 4) η Μedicon θα υποβάλει εκ
νέου αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ώστε να ορισθεί νέα ημερομηνία
εκποίησης.

Γέρακας, 6 Οκτωβρίου 2015
Ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας

Γεώργιος Δημοτσάντος

