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Σήμερα, την 21ηΟκτωβρίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Χατζάκος Στέργιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Παπανικολάου Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος, Μέλος μη εκτελεστικό
Ταπίνη Ευγενία, Μέλος
Ηλίας Νεκτάριος, Μέλος μη εκτελεστικό
Ανδριόπουλος Σταύρος, Μέλος μη εκτελεστικό
Μαρκόπουλος Νικόλαος , Μέλος μη εκτελεστικό
Τσουκάλης Ανδρέας, Μέλος μη εκτελεστικό

έλαβε την ακόλουθη Απόφαση δια περιφοράς, σύμφωνα με το αρ. 21 του Κωδικοποιημένου
Νόμου 2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του αρ. 28 του Ν. 3604/2007).
Θέμα :Παράταση προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έλαβε υπ’ όψιν τα ακόλουθα:
(α) Ότι, δυνάμει της από 27.06.2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των
438.322,50 € με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 1.461.075 νέων κοινών ονομαστικών
μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € με τιμή διάθεσης 3,40 €, με δικαίωμα
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό
κεφάλαιο και με τους όρους που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
(β) Ότι, δυνάμει της ίδιας ως άνω απόφασης, ορίσθηκε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για
την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ εξουσιοδοτήθηκε το
Διοικητικό Συμβούλιο να παρατείνει την προθεσμία αυτή, σύμφωνα με το Νόμο, για έναν (1)
επιπλέον μήνα, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους μετόχους της Εταιρείας.
(γ) Ότι, η ανωτέρω τετράμηνη προθεσμία παρέρχεται την 27η Οκτωβρίου 2013, ενώ:
-

δεν έχει ακόμα παρέλθει η προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης
εκ μέρους των παλαιών μετόχων (η οποία παρέρχεται την 17η Νοεμβρίου 2013, ήτοι
μετά την πάροδο τετραμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στο ΦΕΚ)
και

-

δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί η σχετική απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής, περί
εγκρίσεως της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Εν όψει των ανωτέρω, το ΔΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
(α) Να παρατείνει την προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου, για έναν (1) επιπλέον μήνα, που εκκινεί από την ημερομηνία της
σχετικήςεγκριτικής απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής, σύμφωνα με τη ρητή εξουσιοδότηση
που έλαβε προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
(β) Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χατζάκο να προβεί σε
κάθε απαραίτητη ενέργεια, παρέχοντας και περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της
Εταιρείας ή τρίτους, προκειμένου να δημοσιευθεί η εν λόγω απόφαση του ΔΣ, σύμφωνα με
το Νόμο.
Τα ανωτέρω περαιώνουν την Απόφαση του ΔΣ που ελήφθη δια περιφοράς, ως
προαναφέρθηκε.
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