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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Θέμα: Επιτυχής Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και έκδοσης νέων 
μετοχών   

 
 

Για καλύτερη ενημέρωση των μετόχων της και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού η δημόσια 
εισηγμένη εταιρεία INTERFUND INVESTMENTS PLC (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την 
επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω έκδοσης Δικαιωμάτων 
Προτίμησης, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας 
ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2020.  
 
Συγκεκριμένα, ασκήθηκαν 16.215.892 Δικαιώματα Προτίμησης από τους κατόχους τους, οι 
οποίοι έχουν εγγραφεί για 16.130.990 Νέες Συνήθεις Μετοχές στην τιμή άσκησης των €0,16 
ανά Νέα Συνήθη Μετοχή. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις σχετικές 
πρόνοιες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο,  έχει προβεί στη διάθεση όλων των 
Νέων Συνήθων Μετοχών από τα μη ασκημένα Δικαιώματα Προτίμησης στην ίδια τιμή 
άσκησης. 
 
Ως εκ τούτου, η Εταιρεία έχει εκδώσει 56.248.855 Νέες Συνήθεις Μετοχές προς εισαγωγή 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το «ΧΑΚ»), σύμφωνα με τους όρους έκδοσης. Μετά την 
ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το σύνολο του εκδομένου μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε 112.793.757 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 
€0,13 η κάθε μία.  Το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την εταιρεία ανέρχεται σε 
€8,999,817. 
 
Η Εταιρεία έχει αποστείλει στις 24 Νοεμβρίου 2020 τις επιστολές παραχώρησης των Νέων 
Συνήθων Μετοχών. Η έναρξης διαπραγμάτευσης των 56.248.855 Νέων Συνήθων Μετοχών 
στο ΧΑΚ με ονομαστική αξία €0,13 ανά μετοχή, ορίζεται για την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020. 

 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
Η παρούσα ανακοίνωση είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο ή ισοδύναμο έγγραφο. Η 
παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιέχονται είναι περιορισμένες και δεν είναι για δημοσίευση, διάθεση, 
προώθηση, μεταβίβαση ή διανομή, άμεσα ή έμμεσα, πλήρως ή μερικώς, εντός ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε οποιαδήποτε 
Εξαιρούμενη Χώρα ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που θα ήταν παράνομο αν αυτό συνέβαινε. Οι πληροφορίες που 
περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν επιτρέπεται να προωθηθούν ή να διανεμηθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και 
δεν μπορούν να αναπαραχθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν παρέχεται εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε προώθηση, διανομή, 
αναπαραγωγή ή αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών, πλήρως ή μερικώς. Η μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε τέτοιο 
περιορισμό μπορεί να αποτελέσει παραβίαση του νόμου περί αξιών σε τέτοιες δικαιοδοσίες. 

  

 

mailto:CharisR@demaservices.com

