Ανακοίνωση Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό
τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Μαΐου 2022, σε συνέχεια:
(α) της παρασχεθείσας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας
Ιουνίου 2021 εξουσιοδοτήσεως,
(β) της από 26 Οκτωβρίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης
απόκτησης μετοχών (εφεξής «Δικαιώματα» ή «ΔΠ») στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας (εφεξής οι «Δικαιούχοι»), καθώς και των
συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, με τη μορφή Δικαιώματος απόκτησης μετοχών,
σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, (σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας την 27η
Οκτωβρίου 2021),
υλοποιεί τη χορήγηση Δικαιωμάτων, ως εξής:
Χορηγούνται, για το έτος 2022, 7.975.000 Δικαιώματα απόκτησης ισάριθμων μετοχών, από τα
εναπομείναντα 9.375.600 Δικαιώματα απόκτησης ισάριθμων μετοχών (συνολικός αριθμός προς
διάθεση Δικαιωμάτων 17.409.600), σε υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2021.
Επισημαίνεται ότι :
Τα Δικαιώματα που απονέμονται παρέχουν σε κάθε Δικαιούχο το δικαίωμα να συμμετέχει σε
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για αριθμό μετοχών της Εταιρείας (εφεξής
οι «Μετοχές») ίσο με τον αριθμό των Δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί.
Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές της Εταιρείας σε
τιμή ίση με €1,678 («Τιμή Άσκησης»), τιμή κλεισίματος την 12η Μαΐου 2022, ήτοι την
προηγούμενη ημέρα της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ενέκρινε τη διάθεση
(χορήγηση) των Δικαιωμάτων. Η Τιμή Άσκησης θα αναπροσαρμόζεται σε περιπτώσεις
εταιρικών γεγονότων ή πράξεων, όπως ειδικότερα προβλέπεται στους όρους του
Προγράμματος.
Οι Μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων θα παρέχουν τα αυτά
δικαιώματα που απορρέουν από τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος απόληψης μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου από την έκδοσή τους.
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