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  χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, 
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11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου  Αθήνα: 23
0
 χλμ. E.O. Αθηνών - Λαμίας, T.K. 145 68, Κρυονέρι Αττικής, Τ:: 

210 626 0000, F: 210 6221200, Θεσσαλονίκη: Βεροίας 8, Πυλαία, T.K. 555 35, T: 2310 784880, F: 2310 784882, Πάτρα: Άνω 

Συχαινά, T.K. 264 43, T: 2610 455 99, F: 2610 437868,  Ηράκλειο: BI.ΠE. οδός γ’, T.K. 716 01, T: 2810 341885,  F: 2810282 971,  

Λάρισα: 5
0
 χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, T.K. 410 04, Τ: 2410 571844,  F: 2410 571366 

url: www.cretafarms.gr |  e-mail: info@cretafarm.gr |  facebook: https://www.facebook.com/CretaFarms.gr  

 

Πλήρης κάλυψη της Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα 

προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων  

Η εταιρία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ  Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η Εταιρία) γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η 
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 18.08.2018 
και πραγματοποιήθηκε κατά  το διάστημα από τις 27.12.2018 έως και τις 25.01.2019, ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία με την άντληση κεφαλαίων ποσού € 1.238.160, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης 
και του δικαιώματος προεγγραφής παλαιών μετόχων. 

Ειδικότερα, η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 1,26 φορές περίπου, αφού η ζήτηση 
από τους επενδυτές ανήλθε σε 2.607.806 μετοχές. Οι εγγραφές από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης 
μετόχους καλύφθηκε κατά ποσοστό 92,51% με την καταβολή συνολικού ποσού € 1.145.455,80 που 
αντιστοιχεί σε 1.909.093 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 154.507 έμειναν αδιάθετες. 

Με την από 28.01.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, οι ως άνω 154.507 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν 
στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές, αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων 
νέων μετοχών που έχουν ζητήσει (δικαίωμα προεγγραφής) σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και 
μέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων νέων μετοχών, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της 
Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε   
€ 1.238.160. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά € 866.712, με την έκδοση 
2.063.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,42 η κάθε μία και ποσό € 371.448 
πιστώθηκε στο λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό 
κεφάλαιο ανέρχεται σε € 13.248.312 και διαιρείται σε 31.543.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας € 0,42 η κάθε μία. 

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη 
μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που έχει 
δηλωθεί από τους δικαιούχους. 

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη 
διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας. 

 

Κρυονέρι, 28.01.2019 


