
 
 

Premia Properties. 10 – 12 Dorileou Str., 115 21 Athens, Greece 
Γ.Ε.ΜΗ.: 861301000 www.premia.gr  

 

 
 

  

 

  

 

 

«Συμπληρωματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «PREMIA 
ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.13.2 και 
4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 
3016/2002 και το άρθρο 27 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018 

Σε συνέχεια της από 03.06.2021 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά την από 
07.07.2021 νεότερη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι οι 
βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δεσμευθεί να καλύψουν μετοχές με καταβολή μετρητών 
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 
03.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 παρ. 1(β) και του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας 
που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιου με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της Εταιρείας της 19.05.2021 ως εξής:  

(α) H εταιρεία «Sterner Stenhus Greece AB» έχει δεσμευθεί να καλύψει 3.472.223 Νέες 
Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €5.000.001,12, ενώ δεν θα ασκήσει 
δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή. Επιπλέον, έχει δεσμευθεί να καλύψει, η ίδια 
ή/και μέσω συνδεδεμένων με αυτή μερών, Νέες Μετοχές αξίας έως €7.500.000 που τυχόν θα 
μείνουν αδιάθετες μετά το πέρας της  διαδικασίας διάθεσης των Νέων Μετοχών όπως αυτή 
αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

(β) Η εταιρεία «Nequiter Invest AB» - η οποία είχε αρχικά ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να 
καλύψει Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών – έχει δεσμευθεί να καλύψει 1.388.889 Νέες 
Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €2.000.00,16, ενώ δεν θα ασκήσει 
δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή. 

(γ) Η εταιρεία «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει δεσμευθεί να 
καλύψει 347.223 Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού €500.001,12, ενώ 
δεν θα ασκήσει δικαίωμα για περαιτέρω προνομιακή κατανομή. 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω δεσμεύσεις κάλυψης αφορούν μετοχές επιπλέον των μετοχών 
της αύξησης που θα εκδοθούν με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων, όπως παρατίθεται 
στην από 03.06.2021 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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