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13 Ιουλίου 2018 

Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών - 
Χρηματιστήριο Αθηνών  

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη 

σημερινή της συνεδρίαση, αφού διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών 

προϋποθέσεων εισαγωγής, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 784.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της 

εταιρίας «CNL CAPITAL Α.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε» (ISIN: GRS520003005), υπό την αίρεση έγκρισης 

του Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιτυχούς 

ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους που 

ειδικότερα θα γνωστοποιηθούν από τον Εκδότη και επίτευξης επαρκούς διασποράς των 

μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΧΑ. 

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας θα δημοσιευθεί με 

ανακοίνωσή της. 

 

Επίσης, ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στο ΣΜΕ επί των 

μετοχών της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ» από την εταιρία – Μέλος 

«ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ». Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης ορίστηκε η 

Δευτέρα 23/07/2018. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού 

Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η 

ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, 

μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών. 

 

 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου 

http://www.athexgroup.gr/
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Σχετικά με τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και 

επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας. 

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής 

Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ 

παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών. 

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις 

επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο 

περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. 

Κατέχει δε το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας  ISO22301 για το σύνολο των εταιρειών του, 

καθώς επίσης και για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και παρεχόμενα προϊόντα & υπηρεσίες.  

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον 

Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με 

στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις 

εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.  

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: 

EXAE). 

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να 

βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα τουwww.athexgroup.gr. 
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