
Ανακοίνωση μεταβολής ονομαστικής αξίας μετοχής και ημερομηνιών 
αποκοπής δικαιώματος και καταβολής επιστροφής μετοχικού 
κεφαλαίου 

Ανακοινώνεται από την εταιρία Info-Quest Α.Ε.Β.Ε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της 28ης Μαρτίου 2006 αποφάσισε:  

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 68.187.308 Ευρώ. με 
κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και 
αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,4 Ευρώ (από Ευρώ 1,00 σε Ευρώ 2,40). 

β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 73.057.830 Ευρώ. Η 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής 
αξίας της μετοχής από Ευρώ 2,40 σε Ευρώ 0,90 και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή 
μετρητών στους μετόχους ποσού Ευρώ 1,50 ανά μετοχή. 

Μετά την παραπάνω αύξηση και μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 
των 43.834.698 Ευρώ διαιρούμενο σε 48.705.220 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 0,90 Ευρώ η κάθε μία. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2- 4760/31/03/2006 απόφασή του ενέκρινε την 
τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 5/04/2006 ενημερώθηκε για την 
αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία αποκοπής 
του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 11η Απριλίου 2006. 

Κατόπιν των ανωτέρω, δικαιούχοι του ποσού της Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου (€ 1,5 ανά 
μετοχή) είναι οι κάτοχοι των μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών της Δευτέρας 10 Απριλίου 2006. Από την Τρίτη 11 Απριλίου 2006 οι μετοχές της 
εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, € 
0,90 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου.  

Την ίδια ημερομηνία η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας θα 
προσαρμοστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 35/24.11.2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. 

Η καταβολή του ποσού επιστροφής κεφαλαίου θα αρχίσει την Μ. Τετάρτη 19 Απριλίου 2006 έως 
και 01/09/2006 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ALPHA BANK. Μετά την 01/09/2006, η 
καταβολή θα γίνεται μόνο στα γραφεία της εταιρίας Αργυρουπόλεως 2α, Καλλιθέα.. 

Η πληρώτρια Τράπεζα Αlpha Bank θα αποδώσει τα αναλογούντα ποσά:  

1. Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων (Θεματοφύλακες – 
Χρηματιστηριακές Εταιρίες),  εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα 
 εισπράξεως για λογαριασμό των πελατών τους.  

2. Στους ίδιους τους μετόχους, μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της Αlpha 
Bank, προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής τους  ταυτότητος και την 
εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Συστήματος ΄Αυλων Τίτλων, όταν 
αυτοί:  



- τηρούν τις μετοχές τους στο χειρισμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών,  

- δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση εισπράξεως προς τους 
χειριστές τους, 

Η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή, εφόσον προσκομίσει 
εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για 
το γνήσιο της υπογραφής από  Αστυνομική ή άλλη αρχή.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 211-9994746, κα Παγκράτη). 

 


