Υποδιαίρεση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Σε συνέχεια έγκρισης για εισαγωγή των επιπρόσθετων 2.316.820.818 εισοδηματικών μετοχών,
2.316.820.818 κεφαλαιουχικών μετοχών και 1.158.410.409 μετοχών διεθνών επενδύσεων
ονομαστικής αξίας €0,001 ανά μετοχή της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ
(στο εφεξής «η Εταιρεία») από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, οι οποίες
παραχωρήθηκαν δωρεάν λόγω της υποδιαίρεσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της
Εταιρείας από €0,85 σε €0,001 ανά μετοχή και σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.2.1. των
Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με
τις Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ379/2014), παραθέτουμε τα πιο κάτω στοιχεία για την
Εταιρεία.
Ιστορικό και πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή των νέων μετοχών που προέκυψαν
από την υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας των μετοχών
Η Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ ιδρύθηκε στις 10/11/1997 στην Κύπρο με αριθμό
εγγραφής ΗΕ90371 όπου αρχικά δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των επενδύσεων ως
Εγκεκριμένος Επενδυτικός Οργανισμός κλειστού τύπου και μετέπειτα προχώρησε σε
αναδιοργάνωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της με επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων.
Από την σύσταση της Εταιρείας, το κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 3 τάξεις μετοχών:
Εισοδηματικές (TINC), Κεφαλαιουχικές (TCAP) και Μετοχές Διεθνών Επενδύσεων (TINT).
Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να δώσει πληροφορίες για την εισαγωγή στην
Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.Κ. των επιπρόσθετων 2.316.820.818 εισοδηματικών μετοχών,
2.316.820.818 κεφαλαιουχικών μετοχών και 1.158.410.409 μετοχών διεθνών επενδύσεων που
προέκυψαν από την υποδιαίρεση της ονομαστικής τιμής της μετοχή από €0,85 σε €0,001 μετά
από έγκριση σχετικού ψηφίσματος από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31 Αυγούστου 2020.
Ο κύριος λόγος της υποδιαίρεσης της ονομαστικής αξίας διενεργήθηκε για να διαπραγματευτούν
οι εν λόγω επιπρόσθετες μετοχές με σκοπό την αύξηση της εμπορευσιμότητας.
Πληροφορίες για τις κινητές αξίες που εισάγονται για διαπραγμάτευση.
Την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπου, μεταξύ
άλλων, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
«Ό
 πως μειωθεί η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας από €0,85 σε €0,001 ανά μετοχή.
Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
διαμορφώνεται σε €8.500.000 διαιρεμένο σε 3.400.000.000 εισοδηματικές μετοχές,
3.400.000.000 κεφαλαιουχικές μετοχές και 1.700.000.000 μετοχές διεθνών επενδύσεων, όλες
ονομαστικής αξίας €0,001 ενώ το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε
€5.798.874 διαιρεμένο σε 2.319.549.700 εισοδηματικές μετοχές, 2.319.549.700 κεφαλαιουχικές
μετοχές και 1.159.774.850 μετοχές διεθνών επενδύσεων, όλες ονομαστικής αξίας €0,001»

Ως ημερομηνία αρχείου, κατά την οποία η ονομαστική αξία των μετοχών τη Εταιρείας
υποδιαιρέθηκε από €0,85 σε €0,001 ορίστηκε η 30/10/2020. Κατά την ημερομηνία αυτή,
παραχωρήθηκαν στον κάθε μέτοχο της Εταιρείας 850 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,001 σεντ
έκαστη, σε αντικατάσταση κάθε υφιστάμενης μετοχής ονομαστικής αξίας €0,85. Από την εν
λόγω υποδιαίρεση δεν προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα.
Οι εκδομένες μετοχές της Εταιρείας, πριν και μετά την υποδιαίρεση, αποτελούν τις 3 τάξεις
μετοχών της Εταιρείας και έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου, ήτοι 3 ψήφους για κάθε
Κεφαλαιουχική Μετοχή, 2 ψήφους για κάθε Εισοδηματική Μετοχή, και 1 ψήφο για κάθε Μετοχή
Διεθνών Επενδύσεων.

