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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 

Α. Η Εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ABEE (εφεξής «Εταιρεία») . ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, το Δ.Σ. 

του Χ.Α., με σχετική απόφασή του ,η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 12.6.2008 ενέκρινε την 

απόκτηση από τo Mέλος του ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΠΕΥ  της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της 

Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 

18η Ιουνίου 2008. Η Εταιρεία έχει ήδη συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΠΕΥ, με 

τους εξής βασικούς όρους: 

1. H ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α. εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή 

ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας , σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρία θα καταβάλλει αμοιβή στην 

ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΠΕΥ.  

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής 

διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eταιρείας.  

Β. Η ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΠΕΥ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με απόφαση της από 12.6.2008 

συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, απέκτησε την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της 

μετοχής της Εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ (εφεξής «Εταιρεία») και από τη συνεδρίαση του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών της 18ης Ιουνίου 2008 και εφεξής θα ξεκινήσει την Ειδική Διαπραγμάτευση επί των 

κοινών μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών αυτών. 

Η ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΠΕΥ έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Εταιρεία με τους εξής βασικούς 

όρους:  

 

1. Η ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής 

διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της 

Εταιρείας . Για την υπηρεσία αυτή η ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΠΕΥ θα λαμβάνει από την Εταιρεία αμοιβή.  

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Εταιρεία έχει διάρκεια ενός (1) έτους. 

 

 


