23 Ιουνίου 2006
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Πρόσκληση για αποϋλοποίηση μετοχών- Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 2 του Ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α/178/14.7.2005) και τις αποφάσεις
1/380/4.5.2006 (ΦΕΚ Β/657/25.5.2006) και 3/387/19.6.2006

του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. καλεί όσους Μετόχους της δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις
μετοχές τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφά τους για να αποϋλοποιηθούν οι μετοχές τους, το αργότερο
μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2006, στα γραφεία της Εταιρείας, Ερμού & Χλόης 92 στη Μεταμόρφωση Αττικής,
προσκομίζοντας επίσης μηχανογραφημένο αντίγραφο μερίδας επενδυτή στο Σ.Α.Τ, που αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την αποϋλοποίηση. Οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν έχουν μερίδα επενδυτή στο Σ.Α.Τ., για να την
αποκτήσουν, θα πρέπει να απευθυνθούν σε οποιονδήποτε χειριστή λογαριασμού, δηλαδή στο Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών, σε κάποια Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Τράπεζα Θεματοφύλακα.
Όσες ονομαστικές μετοχές δεν θα έχουν αποϋλοποιηθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2006, θα εκποιηθούν, μέσω
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με επιμέλεια της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία
εκποίησης που ορίζεται με τις ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Κατόπιν σχετικής αίτησης της Εταιρείας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα διορίσει το μέλος του Χρηματιστηρίου
Αθηνών που θα διενεργήσει την εκποίηση και θα καθορίσει τις προς εκποίηση μετοχές και την ημερομηνία
έναρξης της διαδικασίας, η οποία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 99Α του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου
Αθηνών. Το καθαρό προϊόν της εκποίησης μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, θα
κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Για το αποτέλεσμα της εκποίησης και τη διαδικασία για την ανάληψη του προϊόντος αυτής, οι δικαιούχοι μέτοχοι
θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης του
συνόλου των μετοχών.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
της Εταιρείας, στο τηλ. 210-2895630, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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