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της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
Π.Α.Ε.», για άσκηση δικαιώµατος προτίµησης των µετόχων της, στην αύξηση του 

µετοχικού της κεφαλαίου. 

Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Π.Α.Ε.» 
και αρ. Μ.Α.Ε. 99126/06/Β/86/80, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000330401000, ανακοινώνει ότι η 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 05-02-2016, 
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 5.010.000,00 ευρώ 
µε καταβολή µετρητών διά εκδόσεως 16.700.000 νέων ονοµαστικών µετοχών 
ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Η τιµή διάθεσης των ως άνω νέων 16.700.000 
µετοχών θα γίνει στο ποσό των 0,30 ευρώ ανά µετοχή δηλαδή στην ονοµαστική αξία 
των εκδοθησοµένων µετοχών.   
∆εδοµένου ότι ποσοστό 10% εκ των νέων µετοχών που θα διατεθούν θα περιέλθει στο 
ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο της ΠΑΕ σύµφωνα µε τον Ν. 2725/99, οι υπόλοιπες µετοχές, 
ήτοι ποσοστό 90% των προς έκδοση µετοχών, θα διατεθούν µε τελική τιµή 0,3333333 
ευρώ ανά µετοχή και κατά στρογγυλοποίηση 0,34 ευρώ ανά µετοχή στην οποία (τελική 
τιµή των 0,34 ευρώ) συµπεριλαµβάνεται και η αξία των µετοχών του ιδρυτικού αθλητικού 
σωµατείου.  
Το δικαίωµα προτίµησης στην ανωτέρω αύξηση µπορούν να ασκήσουν οι 
εγγεγραµµένοι µέτοχοι στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας κατά την ηµεροµηνία της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05-05-2016 εφόσον καταθέσουν το ποσό των 
100.005,00 ευρώ τουλάχιστον στο λογαριασµό Νο 5041-006257-514 που τηρεί η Π.Α.Ε. 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τουλάχιστον 333.350 µετοχές.  
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι µέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωµα 
προτίµησης στην πιο πάνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µέχρι και  05.05.2016. 
Οι µέτοχοι για την άσκηση των δικαιωµάτων τους θα προσκοµίζουν τις µετοχές τους και 
το δελτίο της Αστυνοµικής τους Ταυτότητας, στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ και θα καταθέτουν 
το αντίτιµο της αξίας των µετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασµό της 
εταιρείας µε αριθµό Νο 5041-006257-514, παραλαµβάνοντας από την Τράπεζα σχετική 
απόδειξη. 
Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον οι παλαιοί µέτοχοι, δεν 
καλύψουν σύµφωνα µε τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα διαθέσει σύµφωνα µε το Νόµο, το µη αναληφθέν ποσό, 
ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς µετόχους που εκδήλωσαν την επιθυµία 
να συµµετάσχουν στην αύξηση µετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, είτε σε 
τρίτους. 
Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις µετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, µετά την 
ολοκλήρωση της αύξησης, µε την προσκόµιση του δελτίου της Αστυνοµικής τους 
Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν 
τις µετοχές µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. 
Μαρούσι, 05.02.2016 
Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 


