
Ανακοίνωση 
 
 Στην, από 11ης Ιουλίου 2013, συνεδρίαση εξ’ αναβολής της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 
των μετόχων της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – ΖΑΜΠΑ Α.Ε.”, αποφασίσθηκε η μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των 270.615,60 ευρώ, δια  (i) μεταβολής της 
ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου μετοχής εκδόσεώς  της από 1,90 ευρώ σε 1,63 ευρώ 
και (ii) δια της εις μετρητά επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους, ύψους 0,27 ευρώ ανά εκάστη 
μετοχή. 
  

Δικαιούχοι της, κατά τα ανωτέρω, επιστροφής κεφαλαίου είναι οι νομιμοποιούμενοι ως 
τοιούτοι βάσει του τελευταίου (προ της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας εκ του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών) διαθεσίμου αρχείου από το Σύστημα Αϋλων Τίτλων. της Ε.Χ.Α.Ε. 
  

Από την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013, οι δικαιούχοι θα δύνανται, αυτοπροσώπως ή δια 
πληρεξουσίου προσώπου, να προσέρχονται στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισού 42 , 12133 
Περιστέρι, τηλ. 210-5747655, και από ώρα 9.00΄- 13.00΄,  για την είσπραξη (μέσω παραδόσεως σε 
αυτούς τραπεζικής εις διαταγήν των επιταγής)  του οικείου ποσού της επιστροφής κεφαλαίου . 
  

Συγκεκριμένα, η καταβολή προς τους δικαιούχους θα διενεργείται, είτε:  
 
(Ι) Aυτοπροσώπως, και δη,  
 

(i) Προκειμένου περί δικαιούχου φυσικού προσώπου, δια της προσκομιδής του 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητός του, και  

 
(ii) Προκειμένου περί δικαιούχου νομικού προσώπου δια της προσκομιδής 

(νομίμως θεωρημένων ή/και επικυρωμένων) φωτοαντιγράφων των εγγράφων 
εκπροσωπήσεώς της μετά του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του 
εκπροσωπούντος τούτο φυσικού προσώπου, ή  

 
(ΙΙ)  Σε τρίτο (πλην του δικαιούχου) φυσικό πρόσωπο δια της προσκομιδής εγγράφου 

εξουσιοδοτήσεως του δικαιούχου (μετά βεβαιώσεως υπό αρμοδίας αρχής της 
ακριβείας της υπογραφής του), ως και δελτίο αστυνομικής ταυτότητος του 
εξουσιοδοτουμένου. 

 
Εναλλακτικά των ανωτέρω, η καταβολή δύναται να διενεργηθεί:  
 
(ΙΙΙ)  Δια πιστώσεως λογαριασμού του δικαιούχου μετά πιστωτικού ιδρύματος 

λειτουργούντος εν Ελλάδι και, ειδικότερα, 
 

(i) Προκειμένου περί δικαιούχου φυσικού προσώπου, δια της αποστολής, έναντι 
αποδείξεως παραλαβής, στην Εταιρεία φωτοαντιγράφου (αρμοδίως 
επικυρωθέντος υπό δικηγόρου) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητός του, ως 
και εγγράφου εντολής του δικαιούχου (μετά βεβαιώσεως αυτής υπό 
αρμοδίας αρχής περί της ακριβείας της υπογραφής) προς πίστωση του 
οικείου ποσού σε υποδεικνυόμενο λογαριασμό μετά κατανομαζομένης 
τραπέζης, 

 
(ii) Προκειμένου περί δικαιούχου νομικού προσώπου,  δια της αποστολής, 

έναντι αποδείξεως παραλαβής, στην Εταιρεία (νομίμως θεωρημένων ή/και 
επικυρωμένων) φωτοαντιγράφων των εγγράφων εκπροσωπήσεώς της, 
συμπεριλαμβανομένης εγγράφου εντολής προς πίστωση του οικείου ποσού 
σε υποδεικνυόμενο λογαριασμό μετά κατανομαζομένης τραπέζης, 

 
         Περιστέρι, 6-12-2013 
 
                    Το Διοικητικό Συμβούλιο 


