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Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

Σχέδια αποφάσεων 

 

ΘΕΜΑ 1ο: 

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €1.367.027,10, με καταβολή μετρητών, με την 
έκδοση 4.556.757 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, και με τιμή διάθεσης εκάστης 
κατ’ελάχιστον € 11 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών 
Μετόχων. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό 
της τελικής τιμής διάθεσης και των λοιπών στοιχείων της αύξησης. 

 

Κατόπιν της από 10 Αυγούστου 2020 πρόσκλησης για έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 
στις 1 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικασία συλλογής δεσμευτικών προσφορών για την κάλυψη 
των νέων μετοχών στην τιμή των €11 ανά νέα μετοχή, κατά την οποία, εκδηλώθηκε υπερβάλλουσα ζήτηση. Ως 
εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με 
κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων, κατά το ποσό των €1.868.826,60, με 
καταβολή μετρητών, με την έκδοση 6.229.422 (αντί των αρχικώς προταθέντων που ανέρχονταν σε 4.556.757) 
κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, τη διάθεση των νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής 
τοποθέτηση σε κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εξής διεθνείς επενδυτές ή/και συνδεδεμένες με αυτούς 
εταιρείες: Blackrock Inc., Anavio Capital Partners LLP, Kayne Anderson Capital Advisors LP, και Impax Asset 
Management, σε τιμή διάθεσης €11 ανά νέα μετοχή, η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων 
μετοχών και της τιμής διάθεσης να αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιον, και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον καθορισμό της τελικής 
τιμής διάθεσης και των λοιπών στοιχείων της αύξησης. 

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ……………………………εγκρίνει την εισηγητική πρόταση και αποφασίζει την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως προεκτέθη, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με 
το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, και παρέχει την εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. να ρυθμίσει όλα τα σχετικά 
διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασής της. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: 

Τροποποίηση του αρ. 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί όπως προστεθεί 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού το εξής εδάφιο: 
 
«Με την από 01.09.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα οκτώ  
χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι και εξήντα λεπτά (€1.868.826,60) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση έξι 
εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο (6.229.422) κοινών με ψήφο μετοχών 
ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης [€ ]. Η διαφορά μεταξύ 
της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της 
Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 
συνολικά σε Τριάντα Έξι Εκατομμύρια Σαράντα Τέσσερις Χιλιάδες Πεντακόσια Επτά Ευρώ και σαράντα λεπτά 
(€36.044.507,40) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες 
πενήντα οκτώ (120.148.358) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του 
ευρώ (0,30 €) η καθεμία.» 
 

Η Γενική Συνέλευση  με ψήφους ....................................... εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Δ.Σ. για την 
τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 


