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ΠΡΟΣ:
ΟΜΙΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 110, ΑΘΗΝΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
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

ΑΝΑΛΥΤΕΣ

τις

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.
Σε συνέχεια της

από 11.01.2016 ανακοίνωσης σχετικά με την διαδικασία

τακτοποίησης των 312 μετοχών που προέκυψαν από τα κλασματικά υπόλοιπα, η
MEDICON HELLAS AE, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δύνανται να εισπράξουν
από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων το ποσό που τους αντιστοιχεί από τα
κλασματικά τους δικαιώματα.
Μετά την αφαίρεση των φόρων και εξόδων η μέση τιμή της κάθε μετοχής
διαμορφώθηκε σε 0,4650 ευρώ. Κατά συνέπεια ο κάθε δικαιούχος από τα
κλασματικά δικαιώματα θα λαμβάνει ποσό ανάλογο με το κλάσμα που του
αντιστοιχεί με ανώτατο ποσό τα 0,46 ευρώ.
Η διαδικασία για την είσπραξη είναι η ακόλουθη:
1. Υποβολή αίτησης στα γραφεία της Εταιρείας (Μελίτωνα 5-7, 15344, Γέρακας)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος θα
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πρέπει να προσκομίζει το πιστοποιητικό (ΑΔΤ, Διαβατήριο, ΑΡΜΑΕ κ.λ.π.) με το
οποίο είναι καταγεγραμμένος στην "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε."
καθώς και να γνωρίζει τον Α.Φ.Μ. του. Σε περίπτωση μη ταύτισης των ως άνω
στοιχείων με αυτά που είναι καταγεγραμμένα στην "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο
Τίτλων Α.Ε." η αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.
2. Παραλαβή σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από τα γραφεία της Εταιρείας στην ως
άνω διεύθυνση βεβαίωσης περί του δικαιούμενου ποσού.
3. Προσκόμιση της βεβαίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Ακαδημίας
40, 101 74 Αθήνα) στην Υπηρεσία Αποδόσεων Παρακαταθηκών μαζί με το
πιστοποιητικό τους (ΑΔΤ, Διαβατήριο, ΑΡΜΑΕ κ.λ.π.) προκειμένου να παραλάβουν
από αυτό την ισόποση με το δικαιούμενο ποσό επιταγή. Εναλλακτικά αντί της
παραλαβής επιταγής οι δικαιούχοι θα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο Ταμείο
Παρακαταθηκών & Δανείων γιά την ηλεκτρονική μεταφορά του δικαιούμενου
ποσού σε καταθετικό τους λογαριασμό (την αίτηση οι δικαιούχοι μπορούν να την
παραλαμβάνουν είτε από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων είτε από την
Εταιρεία).

Γέρακας, 8 Φεβρουάριου 2016
Ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας

Γεώργιος Δημοτσάντος

