ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η δημόσια εταιρεία Woolworth (Cyprus) Properties Plc ανακοινώνει
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε σημερινή του συνεδρία
αποφάσισε να εισηγηθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
εταιρείας που συγκαλείται στις 30 Δεκεμβρίου 2016 την καταβολή
μερίσματος σύμφωνα με το ακόλουθο προτεινόμενο προς έγκριση
ψήφισμα:
“ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ
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Όπως καταβληθεί μέρισμα ύψους €19.000.000 από τα κέρδη του 2014,
υπό τον όρο ότι το καθαρό πληρωτέο ποσό του μερίσματος θα
χρησιμοποιηθεί για την πλήρη αποπληρωμή νέων συνήθων μετοχών που
θα εκδοθούν από την Εταιρεία στην ονομαστική αξία €0,34 (Τιμή
Έκδοσης) έκαστη και οι οποίες θα παραχωρηθούν ως πλήρως
εξοφληθείσες μετοχές στους δικαιούχους του μερίσματος.
Η παραχώρηση νέων μετοχών στους Μετόχους υπολογίζεται σύμφωνα με
το καθαρό πληρωτέο μέρισμα.
Όπου προκύπτει υποχρέωση αποκοπής σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία έκτακτης αμυντικής εισφοράς, ο αριθμός μετοχών που θα
παραχωρηθεί θα είναι μειωμένος κατ’ αναλογία της αξίας της εισφοράς.
Ο αριθμός μετοχών που θα παραχωρηθούν σε κάθε μέτοχο θα
καθοριστεί με τη διαίρεση του συνολικού καθαρού πληρωτέου
μερίσματος που αναλογεί σε κάθε μέτοχο με την Τιμή Έκδοσης για κάθε
συνήθη μετοχή της Εταιρείας. Όπου ο αριθμός μετοχών ο οποίος
αναλογεί σε μέτοχο περιλαμβάνει και δεκαδικό, σε περίπτωση που ο
δεκαδικός αριθμός είναι μικρότερος του 0,5 θα αγνοείται, ενώ σε
περίπτωση που ισούται ή είναι μεγαλύτερος του 0,5 , θα παραχωρείται
μία ολόκληρη μετοχή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εντέλλεται όπως υποβάλει αίτηση στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ ) για εισαγωγή των νέων μετοχών
που θα εκδοθούν, στην ίδια κατηγορία των υφιστάμενων μετοχών της
Εταιρείας, ήτοι στην εναλλακτική αγορά του Χ.Α.Κ. ”

“ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ
Όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από €42.500.000
διαιρεμένο σε 125.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε
μια σε €57.800.000 διαιρεμένο σε 170.000.000 μετοχές ονομαστικής
αξίας €0,34 η κάθε μια δια της δημιουργίας επιπρόσθετων 45.000.000
συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας εκ €0,34 η κάθε μια.”
Λευκωσία, 14 Δεκεμβρίου 2016.
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