ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ‐ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING A.E.»
για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων
σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING A.E.», με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.
270201000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1498/06/Β/86/39, που εδρεύει στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στα Σπάτα Αττικής (κτίριο 14Β), ανακοινώνει ότι η Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 27η Ιουνίου 2013 αποφάσισε την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το χρηματικό ποσό των τετρακοσίων
τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (438.322,50 €) με
την καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα μίας
χιλιάδων εβδομήντα πέντε (1.461.075) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών,
ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) η κάθε μία, με τιμή διάθεσης τρία ευρώ και
σαράντα λεπτά (3,40 €), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ανάλογα με
τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Μετά την αύξηση, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι μία
χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (4.821.547,50) διαιρούμενο σε
δέκα έξι εκατομμύρια εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι πέντε (16.071.825)
μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστης.
Β) Δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά
την ημέρα λήψης της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους
στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές που κατέχουν
δικαιούνται να αναλάβουν μία (1) νέα μετοχή, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας της νέας
μετοχής.
Η τιμή διάθεσης κάθε μιας νέας μετοχής ορίζεται στο ποσό των τριών ευρώ και σαράντα
λεπτών (3,40 €).
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα
προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός προθεσμίας τεσσάρων
(4) μηνών, από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης σύμφωνα με το Νόμο.
Γ) Μετά την πάροδο της ανωτέρω υπό Β) προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών, και εφόσον
οι παλαιοί μέτοχοι δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό 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 αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους είτε σε τρίτους, σε
τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
Δ) Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
ορίζεται στους τέσσερεις (4) μήνες, το δε Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να
παρατείνει την προθεσμία αυτή, σύμφωνα με το Νόμο, για έναν (1) επιπλέον μήνα, εφόσον
κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους μετόχους της Εταιρείας.
Ε) Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, οι μέτοχοι θα λαμβάνουν από την Εταιρεία
έγγραφη βεβαίωση, η οποία θα αναφέρει το ονοματεπώνυμό τους και/ή την επωνυμία
τους σε περίπτωση Μετόχου ‐ νομικού προσώπου, τα στοιχεία της κατοικίας τους και/ή της
έδρας τους ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και το είδος και τον αριθμό των μετοχών
τους, μετά των αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου. Οι μέτοχοι θα προσκομίζουν την εν λόγω
βεβαίωση, μαζί με τα στοιχεία απόδειξης της ταυτότητάς τους, στην Τράπεζα EFG Eurobank
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Ergasias, όπου θα δηλώνουν τον αριθμό μετοχών για τον οποίο επιθυμούν να εγγραφούν
και στον υπ’ αριθ. 0026.0052.20.0200217283 ειδικό λογαριασμό που τηρείται επ’ ονόματι
της Εταιρείας, θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών που αναλαμβάνουν,
παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετικό προς τούτο καταθετήριο.
Η εγγραφή θα μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο το μέτοχο – φυσικό πρόσωπο, με την
προσκόμιση των νομίμων για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του εγγράφων (π.χ.
αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.) και του εκκαθαριστικού της εφορίας, είτε από
αντιπρόσωπό του, διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση
θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή (ο οποίος επίσης θα
προσκομίζει τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του έγγραφα και το
εκκαθαριστικό της εφορίας του μετόχου).
Σε περίπτωση μετόχου – νομικού προσώπου, ο εμφανισθείς ως εκπρόσωπος αυτού για το
σκοπό διαπίστωσης της μετοχικής ιδιότητας του τελευταίου, θα πρέπει να αποδείξει την
ιδιότητά του ως εκπροσώπου προσκομίζοντας σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή
σχετική απόφαση του αρμοδίου προς τούτο καταστατικού οργάνου του μετόχου, ενώ θα
πρέπει να προσκομίσει και τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του έγγραφα
(π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.) και το εκκαθαριστικό της εφορίας του
μετόχου.
ΣΤ) Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής
τους (ήτοι ποσό € 4.529.332,50) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Ζ) Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα
προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 5 του
Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το
ποσό του κεφαλαίου που θα προκύψει μετά τη μερική κάλυψη.
Η) Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται να
εκδίδει τίτλους μετοχών, οι δικαιούχοι, με την προσκόμιση του σχετικού καταθετηρίου της
Τράπεζας και των λοιπών στοιχείων απόδειξης της ταυτότητάς τους, θα λαμβάνουν από την
Εταιρεία σχετική βεβαίωση, εφόσον επιθυμούν, η οποία θα αναφέρει τα ανωτέρω υπό Ε)
στοιχεία, ενώ θα γίνεται και σχετική σημείωση στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με
το Νόμο.
Σπάτα, 27η Ιουνίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο της OLYMPIC CATERING A.E.
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