Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3 «Σκοπός» και 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο»
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό για το σχέδιο με την προτεινόμενη
τροποποίηση του Καταστατικού ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί
την 9η Ιανουαρίου 2017
Άρθρο 3 Σκοπός
Προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Η αγορά, πώληση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε της Εταιρείας ή/και
συνδεδεμένων προσώπων ή/και τρίτων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.»
Η ως άνω διεύρυνση κρίνεται αναγκαία ενόψει νέων δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η Εταιρεία
με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωσή της.
Επισημαίνεται ότι η διεύρυνση δεν μεταβάλλει τις κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, αλλά
συμπληρώνει, εξειδικεύει, εμπλουτίζει και αποσαφηνίζει υφιστάμενους σκοπούς της
Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού προστίθεται:
Με την από 9 Ιανουαρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων
αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε
εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (5.465.720,00 €) με
κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με
αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε τριάντα
πέντε λεπτά του ευρώ (0,35 €) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά
το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ
(5.465.720,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα πέντε λεπτά του
ευρώ (0,35 €) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω
μείωσης στους μετόχους.
Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες
ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (32.794.320,00€) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα
εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες (109.314.400) κοινές με ψήφο
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.

Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 5 παραμένουν ως έχουν

