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(πξώελ «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή 
Δηαηξεία» θαη ππό ηνλ πξώελ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.») 

 
 
 

Ανακοίνωση για την εισαγωγή των νέων μετοτών της «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνσμος Τετνική Εμποροβιομητανική Ναστιλιακή Εταιρεία» 
(μετονομασθείσα μετά τη σσγτώνεσση σε «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνσμος Τετνική Εμποροβιομητανική Ναστιλιακή Εταιρεία») 
ποσ προήλθαν από τη σσγτώνεσση με απορρόυηση της «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 
Ανώνσμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξσλείας» 
 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - 
ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 
θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.» (πξώελ 
«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή 
Δηαηξεία» θαη ππό ηνλ πξώελ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.») (εθεμήο ε 
«Δηαηξεία» ή ε «Απνξξνθώζα») αλαθνηλώλεη όηη ηελ 02.03.2010 ζα αξρίζεη ε 
δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ ησλ 25.079.926 λέσλ θνηλώλ 
νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ηεο  Δηαηξείαο, πνπ εθδόζεθαλ από ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ απηήο, ιόγσ ζπγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε από ηελ Δηαηξεία ηεο 
«ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Αλώλπκνο Δηαηξεία-Δηζαγσγή θαη Δκπνξία Ξπιείαο» (εθεμήο ε 
«Απνξξνθώκελε»).  
  
εκεηώλεηαη όηη ε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηόρσλ ηεο Απνξξνθώκελεο κε θνηλέο 
κεηνρέο ηεο Απνξξνθώζαο, έρεη σο αθνινύζσο: 
 
α. Οη κέηνρνη ηεο Απνξξνθώκελεο ζα αληαιιάζζνπλ κία παιαηά θνηλή κεηνρή ηεο 
Απνξξνθώκελεο πξνο 2,1945826640 λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθώζαο, δειαδή 
ζα ιάβνπλ ζπλνιηθά 26.776.542 λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθώζαο νλνκαζηηθήο 
αμίαο € 0,44 εθάζηε.  
 
β. Οη θάηνρνη θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώζαο (πιελ ηεο Απνξξξνθώκελεο) ζα 
αληαιιάζζνπλ κία παιαηά θνηλή κεηνρή ηεο Απνξξνθώζαο πνπ θαηέρνπλ πξνο 
1,1479082510 λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθώζαο, δειαδή ζα ιάβνπλ ζπλνιηθά 
7.399.738 λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Απνξξνθώζαο νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,44 εθάζηε.  
 
Οη θάηνρνη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώζαο ζα ζπλερίζνπλ λα θαηέρνπλ 
ηνλ ίδην αξηζκό πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ όπσο θαη πξηλ από ηε ζπγρώλεπζε, δειαδή 
ζα θαηέρνπλ 2.566.836 πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,44 εθάζηε. 
 
Μεηά ηε ζπγρώλεπζε, ε νπνία εγθξίζεθε από ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηελ ππ' 
αξηζκ. πξση. Κ2-12420/28.12.2009 απόθαζή ηνπ, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο 
Δηαηξείαο αλέξρεηαη πιένλ ζε € 16.166.971,04 δηαηξνύκελν ζε 34.176.280 θνηλέο 



κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,44 εθάζηεο θαη ζε 2.566.836 πξνλνκηνύρεο κεηνρέο 
νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,44 εθάζηεο. 
  
Σν Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ ζηηο 19.02.2010 ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή πξνο 
δηαπξαγκάηεπζε ζην Υ.Α. ησλ 25.079.926 λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, 
νλνκαζηηθήο αμίαο €0,44 εθάζηεο, πνπ πξνέθπςαλ από ηελ σο άλσ ζπγρώλεπζε. 
 
Η ηειεπηαία εκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 9.096.345 πθηζηάκελσλ θνηλώλ 
νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ νξίδεηαη ε 22.02.2010, κε ελζσκαησκέλν ην δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζηε δηαλνκή ησλ λέσλ θνηλώλ κεηνρώλ ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 
ζρέζε αληαιιαγήο. Από ηελ επόκελε εξγάζηκε, 23.02.2010, νη θνηλέο κεηνρέο ηεο 
Δηαηξείαο ζα δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Υ.Α. ρσξίο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε 
δηαλνκή ησλ λέσλ θνηλώλ κεηνρώλ πνπ πξνθύπηνπλ ιόγσ ηεο ζπγρώλεπζεο. Από 
ηελ ίδηα εκεξνκελία, ε ηηκή εθθίλεζεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο 
εηαηξίαο ζην Υ.Α. ζα δηακνξθσζεί ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ηνπ Υ.Α., ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ ππ’ αξηζ. 26 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Υ.Α., όπσο ηζρύεη.   
 
Με απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη όηη δηθαηνύρνη ησλ λέσλ δσξεάλ θνηλώλ 
κεηνρώλ ζα είλαη νη κέηνρνη - θάηνρνη θνηλώλ κεηνρώλ - ηεο Δηαηξίαο πνπ ζα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών Μεηόρσλ ηεο «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ.» ηελ 
25.02.2010 (record date).  
Ωο εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ 25.079.926 λέσλ θνηλώλ 
νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,44 εθάζηεο, πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 
σο άλσ ζπγρώλεπζε, νξίδεηαη ε 02.03.2010. 
 
Βεβαηώλεηαη όηη, νη λέεο θνηλέο κεηνρέο πνπ πξνέθπςαλ από ηε ζπγρώλεπζε ζα είλαη 
πηζησκέλεο, βάζεη ηεο εγθξηζείζαο ζρέζεο αληαιιαγήο, από ηελ Δ.Υ.Α.Δ. ζηνπο 
ινγαξηαζκνύο ησλ δηθαηνύρσλ κεηόρσλ κέζσ ηνπ .Α.Σ., ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, δειαδή ηελ 02.03.2010. 
 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ – ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. ζα θξίλεη γηα 
ηελ ηύρε ησλ θιαζκαηηθώλ ππνινίπσλ πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςνπλ από ηελ ελ ιόγσ 
ζπγρώλεπζε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΑ 
ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ. θαη πάληα ζε ζπκθσλία κε ηηο ηζρύνπζεο ζην λόκν δηαηάμεηο.  
 
Σν Έγγξαθν ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3401/2005 πνπ ζπληάρζεθε γηα ηε ζπγρώλεπζε 
θαη ηέζεθε ππόςε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Κ. ζηηο 17.02.2010 είλαη ήδε δηαζέζηκν ζην 
επελδπηηθό θνηλό, από ηηο 18.02.2010, ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο (Θέζε 
Κνθθθηλόππξγνο, Διεπζίλα). Δπίζεο, ην ελ ιόγσ έγγξαθν είλαη θαηαρσξεκέλν ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Υ.Α ζηε δηεύζπλζε www.ase.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο 
ζηε δηεύζπλζε www.xylemboria.gr. 
  
Σέινο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Eηαηξίαο, ελεκεξώλεη ην επελδπηηθό θνηλό όηη ε 
από 09.11.2009 Β’ Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο 
Δηαηξίαο, κεηαμύ ησλ άιισλ ζεκάησλ, απνθάζηζε ηελ αιιαγή ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ 
δηαθξηηηθνύ ηίηινπ απηήο ζε «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο 
Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» θαη «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ 
Α.Σ.Δ.Ν.Δ.», αληίζηνηρα. Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηελ ππ’ αξηζ. Κ2-

http://www.ase.gr/
http://www.xylemboria.gr/


12420/28.12.2009 απόθαζή ηνπ ελέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ ζηηο 19.02.2010 
ελεκεξώζεθε γηα ηελ αλσηέξσ απόθαζε.  
 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο, νξίδεηαη όηη από ηηο 
02.03.2010 , ε επσλπκία ηεο Δηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ αιιάδεη ζε 
«ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή 
Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.».  
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη θ.θ. κέηνρνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Σκήκα 
Μεηόρσλ θαη Δηαηξηθώλ Αλαθνηλώζεσλ ηεο Δηαηξίαο (ηει. 210 5565555, θα Αγγειηθή 
ηαύξνπ). 
 

Διεπζίλα, 19 Φεβξνπαξίνπ 2010 
 


