Έντυπο Παροχής Πληροφοριών
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών της « EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρία
Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας», κατ’ εφαρμογή του
Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών μέσω Δικαιωμάτων Προαίρεσης
Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής,
Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» και τον διακριτικό τίτλο «EPSILON NET
Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής χάριν συντομίας ως «Εταιρία»), σε συνέχεια της σχετικής από
23.03.2022 ανακοίνωσής της, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα τελικά στοιχεία
από την εφαρμογή κατά το πρώτο έτος του εγκεκριμένου Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών
μέσω Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε επιλεγμένα Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της
Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιριών, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 23
Μαρτίου 2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της χορηγηθείσας από την
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 σχετικής
εξουσιοδοτήσεως, τα ακόλουθα :
Κατά το χρονικό διάστημα από 01.04.2022 έως 30.04.2022, πεντακόσια πενήντα εννιά (559)
Στελέχη της Διοίκησης και Προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιριών,
προέβησαν σε έγγραφη δήλωση για την άσκηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών,
ενώ κατέθεσαν εμπροθέσμως έως την 30.04.2022 το σχετικό ποσό στους επ’ ονόματι της
Εταιρίας τηρούμενους ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Συνολικά διατέθηκαν 600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας
0,075 Ευρώ η καθεμία. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανήλθε σε 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.
Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε
εμπρόθεσμα και ανήλθε σε 360.000 Ευρώ.

Την 13.05.2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό
Καταχώρησης (ΚΑΚ) 2860373 δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, το από 10.05.2022 Πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου και η από 10.05.2022 Έκθεση Διασφάλισης για την πιστοποίηση καταβολής του
μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 του Ανεξάρτητου Ορκωτού
Ελεγκτή κ. Τιμόθεο Βλαχόπουλο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30261 της ελεγκτικής εταιρίας «BDO
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της οποίας πιστοποιήθηκε η πλήρη και
ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της
Εταιρίας κατά το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (45.000,00 €), με την καταβολή
μετρητών από τους δικαιούχους και ασκήσαντες το δικαίωμα προαιρέσεως στο πλαίσιο του
θεσπισθέντος Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών ( Stock Option Plan) σε επιλεγμένα στελέχη
της Διοίκησης και στο Προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά
την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 και την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,075€ εκάστης, με τιμή διάθεσης 0,60 Ευρώ
για καθεμία μετοχή, της δε διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και της
ονομαστικής αξίας αυτών, ποσού τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (315.000,00 €)
αχθησόμενης σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού με την ένδειξη «Διαφορά από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο».
Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεώς του, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας
ανέρχεται πλέον στο ποσό των 4.065.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 54.200.000 κοινές,
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,075 Ευρώ η καθεμία..
Οι ως άνω 600.000 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των Δικαιούχων - Στελεχών της
Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιριών που
άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών. Η Εταιρία θα ακολουθήσει τη διαδικασία
εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το
«Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις
του Χ.Α. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την τρίτη εργάσιμη
ημέρα μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από το Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωριστούν
στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους
λογαριασμούς που τηρούν οι ανωτέρω Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του
Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος. Η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή
ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Εντύπου Παροχής Πληροφοριών και την ακρίβεια του
περιεχομένου αυτού είναι ο Ιωάννης Κουτκουδάκης, Οικονομικός Διευθυντής, Πάροδος 17ης
Νοεμβρίου 87 ,Πυλαία, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 981700.
Το παρόν Έντυπο Παροχής Πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας (https://www.epsilonnet.gr) .Οι
ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
ir@epsilonnet.gr και μέσω τηλεφώνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό 2310
981700.
Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2022
Για την «EPSILON NET Α.Ε.»

