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INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ A.E , ενηµερώνει το επενδυτικό 
κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε την 17 ∆εκεµβρίου 2009 
ενέκρινε οµόφωνα την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω απορρόφησης 
397.881 κοινών ονοµαστικών µετοχών εκδόσεως της ‘‘ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ’’, το µετοχικό κεφάλαιο της οποίας κατά 85,89% κατείχε η “ INFORM  Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε ”. 
Την 01-07-2010 θα αρχίσει η διαπραγµάτευση των 71.940 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών 
της  “ INFORM  Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε ” στο Χρηµατιστήριο Αθηνών , που εκδόθηκαν από την εν 
λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 
Βεβαιώνεται ότι οι νέες µετοχές που προέκυψαν από την συγχώνευση θα είναι πιστωµένες 
βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής από την ∆ιεύθυνση Εκκαθάρισης της Ε.Χ.Α.Ε στους 
λογαριασµούς των δικαιούχων µετόχων µέσω Σ.Α.Τ. την 1  Ιουλίου 2010 
Σηµειώνεται ότι, σε αντάλλαγµα των 397.881 µετοχών της απορροφώµενης εταιρίας 
‘‘ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ’’ που κατέχουν οι τρεις 
µέτοχοι της απορροφώµενης  και µε σχέση ανταλλαγής µια κοινή ονοµαστική µετά ψήφου 
µετοχή που κατέχουν στην απορροφώµενη µε 0,1808072 κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου 
µετοχής της απορροφώσας,  θα δοθούν 71.940 κοινές ονοµαστικές µετοχές της “ INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε ”, ονοµαστικής αξίας 0,62 ευρώ η κάθε µία, αποκλειστικά στους µετόχους της 
απορροφώµενης, οι δε µέτοχοι της απορροφώσας διατηρούν τον αριθµό µετοχών που ήδη 
κατέχουν. 
Μετά την συγχώνευση , η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. Κ2-13400/14-01-2010 
απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το µετοχικό 
κεφάλαιο της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε ανέρχεται πλέον σε 12.758.591,88 ευρώ και διαιρείται 
σε 20.578.374 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,62 ευρώ η κάθε 
µία. 
Η εν λόγω εισαγωγή µετοχών εµπίπτει στην εξαίρεση του νόµου 3401, άρθρο 4 παρ.2 περ.α, 
για δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου, καθόσον για περίοδο δώδεκα µηνών οι 71.940 νέες 
µετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό µικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%) ήτοι 0,35% του 
συνολικού αριθµού 20.578.374 των µετοχών που διαπραγµατεύονται ήδη στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών. 
Το ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών , κατά την συνεδρίαση του στις 24/06/2010 ενέκρινε την 
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των 71.940 νέων Κοινών 
Ονοµαστικών µετοχών της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.  


