ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΑΥΞΗΣΗ TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΕΣ Α.Ε.
Η ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗ “ANE A.E.” με αρ. ΓΕΜΗ 71634720000
δραςτηριοποιείται ςτην Ελληνική ακτοπλοΐα από το 1979.
ήμερα εξυπηρετεί τισ ακτοπλοϊκζσ γραμμζσ των Βορείων ποράδων, Πειραιά – Αίγινασ και
Ρόδου – φμησ, με τρία επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία και ζνα ταχφπλοο, προςφζροντασ
υψηλό επίπεδο υπηρεςιϊν μεταφοράσ ςε επιβάτεσ, ΙΧ και φορτηγά.
την Σελευταία Γενική υνζλευςη των Μετόχων τησ εταιρείασ ΑΝΕ Α.Ε. που
πραγματοποιήθηκε ςτισ 25.08.2019, αποφαςίςτηκε μεταξφ άλλων, η αφξηςη του μετοχικοφ
κεφαλαίου τησ Εταιρείασ μζχρι του ποςοφ των δφο εκατομμυρίων επτακοςίων δζκα τριϊν
χιλιάδων εξακοςίων ςαράντα τεςςάρων ευρϊ (2.713.644,00€).
Ειδικότερα, αποφαςίςτηκε να εκδοθοφν εννιακόςιεσ τζςςερισ χιλιάδεσ πεντακόςιεσ
ςαράντα οκτϊ (904.548) προνομιοφχεσ εξαγοράςιμεσ μετοχζσ χωρίσ δικαίωμα ψήφου, μη
μετατρζψιμεσ ςε κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικήσ αξίασ τριϊν (3) ευρϊ η κάθε μία.
Οι εν λόγω μετοχζσ είναι υποχρεωτικό να εξαγοραςθοφν από την εταιρεία μασ ςτην ίδια
αξία ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτημα, που ζχει οριςθεί ςε τρία (3) ζτη από την
ημερομηνία αγοράσ τουσ.
Η ςυμμετοχή ςτην αφξηςη μετοχικοφ κεφαλαίου μζςω τησ κατοχήσ προνομιοφχων
εξαγοράςιμων μετοχϊν, χωρίσ δικαίωμα ψήφου, θα αποδϊςει ςτον επενδυτή μια ςταθερή
ετήςια απόδοςη φψουσ 15% επί τησ ονομαςτικήσ αξίασ κάθε μετοχήσ. Σο μζριςμα θα
αποδίδεται ετηςίωσ, κατά την ςυμπλήρωςη ζτουσ, από την ημερομηνία που ο κάθε
μζτοχοσ αγόραςε τισ προνομιοφχεσ μετοχζσ.
Πχ. Ένασ μζτοχοσ που θα αποκτήςει, ςτισ 31/12/2019, 10.000 προνομιοφχεσ εξαγοράςιμεσ
μετοχζσ χωρίσ δικαίωμα ψήφου, μη μετατρζψιμεσ ςε κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικήσ αξίασ
τριϊν (3) ευρϊ η κάθε μία, ςυνολικήσ αξίασ 30.000€, θα λάβει απόδοςη ωσ εξήσ:




Σην 31/12/2020 ςταθερό μζριςμα 15% φψουσ 4.500€.
Σην 31/12/2021 ςταθερό μζριςμα 15% φψουσ 4.500€.
Σην 31/12/2022 ςταθερό μζριςμα 15% φψουσ 4.500€ και εξαγορά των μετοχϊν με
ποςό 30.000€.

Η διάρκεια τησ αφξηςησ του Μ.Κ. λήγει ςτισ 15 Ιανουαρίου 2020 και το προτιμηςιακό
δικαίωμα για τουσ παλιοφσ Μετόχουσ λήγει ςτισ 31 Οκτωβρίου 2019.

Πληροφορίεσ ςτο τηλζφωνο 2246071444 από 10:00 ζωσ 14:30

