«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι θέτει στη διάθεση
του επενδυτικού κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου ενέκρινε στις 12.06.2017 το Διοικητικό
Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») του συνόλου των 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της
Εταιρίας (εφεξής η «Εισαγωγή»).
H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 12.06.2017, αποδέχτηκε την
αίτηση της Εταιρίας για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., υπό τη διαλυτική αίρεση
ολοκλήρωσης της εταιρικής πράξης της ΔΕΗ (μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και επιστροφή σε είδος στους
μετόχους της, των μετοχών της Εταιρείας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ).
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Εισαγωγής είναι το ακόλουθο:
Γεγονός

Ημερομηνία

Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας,
υπό την αίρεση πλήρωσης του κριτηρίου διασποράς

12.06.2017

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπό την
αίρεση πλήρωσης του κριτηρίου διασποράς

12.06.2017

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α. και του Σύμβουλου Έκδοσης)

13.06.2017

Αποκοπή δικαιώματος της επιστροφής σε είδος για τις μετοχές της ΔΕΗ

15.06.2017

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (μετόχων της ΔΕΗ) της επιστροφής σε
είδος – record date

16.06.2017

Πίστωση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στους μετόχους της ΔΕΗ όπως
προέκυψαν κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων

16.06.2017

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης
διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

16.06.2017

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

19.06.2017

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να
μεταβληθεί. Θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Εισαγωγή, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς στις 12.06.2017, είναι διαθέσιμο από τις 13.06.2017 σε ηλεκτρονική μορφή: α) στην ιστοσελίδα της
Εταιρίας www.admieholding.gr, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athexgroup.gr, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
www.hcmc.gr, καθώς και του Συμβούλου Έκδοσης ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
www.nbgsecurities.com, και β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας,

Μηλιώνη 8, 10673 Αθήνα, καθώς και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης (Κηφισίας 66 (κτήριο Α’), 151 25,
Μαρούσι).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
στον Υπεύθυνο Σχέσεων με Επενδυτές (κ. Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος, τηλ. 210 3636936).
Αθήνα, 13.06.2017

