Ανακοίνωση
Ολοκλήρωση εταιρικών μετασχηματισμών Ομίλου ΕΧΑΕ
19 Δεκεμβρίου 2013 – Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ –ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (Ε.Χ.Α.Ε.) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:
α)

την 19.12.2013 ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της υπ’
αριθμ. Κ2-7391/19.12.2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
η συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας
«ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
68 παρ. 2, 69-75 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 Ν. 2166/1993.
Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς το
σκοπό και την επωνυμία η οποία τροποποιείται σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ –
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ενώ ο νέος
διακριτικός της τίτλος είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ» («Ε.Χ.Α.Ε.»).

β)

την 19.12.2013 ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της υπ’
αριθμ. 17945/19.12.2013 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, η απόσχιση
του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου
και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων
της Εταιρείας, και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία
«ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2166/1993.
Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού του
Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης Α.Ε., μεταξύ των οποίων, η τροποποίηση του
σκοπού, η μεταβολή της έδρας και η μεταφορά της στο Δήμο Αθηναίων, η αλλαγή της
επωνυμίας της εταιρείας σε «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του διακριτικού τίτλου της σε «ΕΛ.Κ.Α.Τ.» και η αύξηση του μετοχικού
της κεφαλαίου κατά €21.078.000, λόγω απορρόφησης του αποσχισθέντος Κλάδου.

γ)

με την υπ’ αριθμ. 667/9.12.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων αναφορικά με τη διαχείριση του
Συστήματος Αυλων Τίτλων από την Ε.Χ.Α.Ε. προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ανακλήθηκε η
χορηγηθείσα με την υπ’ αριθ. 2/507/28.4.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(ΦΕΚ Β/998/27.5.2009) άδεια λειτουργίας του Διαχειριστή Συστήματος Διακανονισμού η
οποία είχε χορηγηθεί στην Ε.Χ.Α.Ε.

Ημερομηνία των Ισολογισμών Μετασχηματισμού είχε οριστεί η 30.06.2013, ενώ οι εταιρικοί
μετασχηματισμοί πραγματοποιήθηκαν βάσει των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των άνω
εταιρειών που έλαβαν χώρα στις 22.11.2013.
Κατόπιν των ανωτέρω εγκρίσεων και αποφάσεων, και της κατά νόμο ολοκλήρωσης των εταιρικών
μετασχηματισμών, η Ε.Χ.Α.Ε. ενεργεί ως νέος Διαχειριστής οργανωμένης αγοράς και η
ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενεργεί ως νέο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων και Διαχειριστής του Συστήματος
Άυλων Τίτλων.

