
 

 

 

Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της 
Εταιρείας Quest Συμμετοχών Α.Ε. 

                                               
 
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7 Απριλίου 2017, 
εξ αναβολής από την 17 Μαρτίου 2017, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 
το ποσό των 27.419.521,30 Ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,32 Ευρώ 
σε 1,02 Ευρώ και επιστροφή σε είδος αντί μετρητών μίας (1) μετοχής της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και το 
διακριτικό τίτλο «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.», ονομαστικής αξίας 2,33 Ευρώ εκάστη, προς μία (1) μετοχή 
της Quest Συμμετοχών Α.Ε.. 

  
Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 12.159.961,62 Ευρώ, 
διαιρούμενο σε 11.921.531 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,02 Ευρώ η κάθε μία.  
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με την αριθ. 43596/12-4-2017 απόφασή του ενέκρινε την 
τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας. 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 
18.07.2017 ενημερώθηκε για την εν λόγω εταιρική πράξη. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία ανακοινώνει ότι η αποκοπή του δικαιώματος της επιστροφής σε είδος και 
η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 
25.07.2017.  
 
Δικαιούχοι της επιστροφής σε είδος είναι οι μέτοχοι της Quest Συμμετοχών Α.Ε. που θα είναι εγγεγραμμένοι 
στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 26.07.2017 (record date). 
 
Η ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της Quest Συμμετοχών Α.Ε., με τη νέα ονομαστική 
αξία, ήτοι 1,02 Ευρώ ανά μετοχή, θα ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών 
της «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εφόσον εγκριθεί από 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το κατατεθέν ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή των μετοχών της στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών και η εισαγωγή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Για τα ως άνω θα δημοσιευθεί νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 211-9994762), στον κ. Παπαδιαμαντόπουλο Δημήτρη. 
 

 

 

 


