
 

 
 

BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

Η «BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η 
«Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/301 της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 22.11.2019 θέτει στη 
διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν δυνάμει της από 21.11.2019 συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη 
δημόσια προσφορά των 23.843.062 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της (εφεξής οι 
«Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με 
καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς 
διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα 
με την από 06.09.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε 
συνδυασμό με την από 12.11.2019 απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η 
«Αύξηση»). 

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των 
δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.7 «Διαδικασία 
Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου. 

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:  

Γεγονός Ημερομηνία 

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 21.11.2019 

Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς 
διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης 

21.11.2019 

Δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την 
ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης 
και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης 

21.11.2019 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο 
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

22.11.2019 

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., του Συμβούλου, των Συντονιστών 
Κυρίων Αναδόχων και Αναδόχων) 

22.11.2019 

Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης – Προσαρμογή τιμής 25.11.2019 

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date) 26.11.2019 

Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς 
δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 

27.11.2019 

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και 
προεγγραφής 

28.11.2019 

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης 09.12.2019 

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής 12.12.2019 

Ιδιωτική Τοποθέτηση 13.12.2019 

Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε 
από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών 
στο ΗΔΤ, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

17.12.2019 

Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών του Χ.Α.* 19.12.2019 

Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης 
διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών 

19.12.2019 

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση  23.12.2019 

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των Επιτροπών του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες 

 



 

 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες 
και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με 
σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
στις 21.11.2019, θα είναι διαθέσιμο  από τις 22.11.2019 σε ηλεκτρονική μορφή: 

 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
(https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1394),  

 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),  

 της Εταιρείας (http://www.briqproperties.gr/el/enimerotika_deltia),  

 του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «Alpha Bank Α.Ε.» 
(https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia),  

 του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»  
(https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/briq),  

 του Αναδόχου «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
(https://www.euroxx.gr/gr/content/article/BRIQPROPERTIES) και 

 του Αναδόχου «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
(http://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/BriQProperties). 

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί 
δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων 
προτίμησης, σε έντυπη μορφή  από τα γραφεία της Εταιρείας (Αλ. Πάντου 25, Τ.Κ 176 71, Καλλιθέα), 
του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Alpha Bank Α.Ε.» (Σταδίου 40, Τ.Κ 10252, 
Αθήνα), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»  (Λεωφ. Αθηνών 128-
132, Τ.Κ 104 42, Αθήνα) και των Αναδόχων «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 
15232, Χαλάνδρι) και «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Εθνικής Αντιστάσεως 57 Β, Τ.Κ 
15231, Αθήνα) αντίστοιχα,.   

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας 
επί της Αλ.Πάντου 25, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα (Αρμόδιος: Υπεύθυνος Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης 
Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας,κος Παπαδιαμαντόπουλος Δημήτρης, τηλ. 
2119994762.  

Καλλιθέα,  22 Νοεμβρίου 2019 

BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

http://investors.opap.gr/el-GR/investors-information/debt-investors/www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia
http://www.briqproperties.gr/el/enimerotika_deltia
https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia
https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/briq

