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

παλαιών μετόχων 

Η εταιρία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (εφεξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί προς 

τους κύριους μετόχους ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και 

δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την 

Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 27.05.2019 σε 

συνδυασμό με την από 06.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και 

πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 09.07.2019 έως και τις 23.07.2019, 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την άντληση κεφαλαίων ποσού ευρώ 1.404.150,00 μέσω της 

άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, του δικαιώματος προεγγραφής παλαιών μετόχων 

καθώς και τη διάθεση επιπλέον αδιάθετων μετοχών μέσω απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρίας. 

Ειδικότερα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 1 φορά, αφού η ζήτηση 

από τους επενδυτές ανήλθε σε 2.808.300 μετοχές.  

Οι εγγραφές από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης καλύφθηκαν κατά 37,7% με την 

καταβολή συνολικού ποσού € 529.255,00 που αντιστοιχεί σε 1.058.510 νέες κοινές 

ονομαστικές μετοχές. 

Οι εγγραφές από ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής καλύφθηκαν κατά 11,7% με την 

καταβολή συνολικού ποσού € 163.602,00 που αντιστοιχεί σε 327.204 νέες κοινές 

ονομαστικές μετοχές.  

Κατόπιν των ανωτέρω, έμειναν αδιάθετες 1.422.586 μετοχές. Με την από 25.07.2019 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, οι ως άνω 1.422.586 αδιάθετες 

μετοχές διατέθηκαν στην εταιρία ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε., με αποτέλεσμα το τελικό 

ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να ανέλθει σε 100 % και το ποσό 

των αντληθέντων κεφαλαίων σε € 1.404.150,00. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά € 1.404.150,00, 

με την έκδοση 2.808.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 η 

κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 4.212.450,00 και διαιρείται σε 

8.424.900 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 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. 
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