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Επί των παραπάνω θεµάτων το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά τα µε αριθµ. πρωτ. Κ2-
5086/17-9-2012 και Κ2-6271/17-9-2012 έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης 
σχετικά µε την απόφαση της προηγούµενης Γενικής Συνέλευσης για µείωση 
κεφαλαίου και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, την πρόταση του 
Προέδρου και διαλογική συζήτηση που ακολούθησε αποφάσισε, οµόφωνα, να 
προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τα παρακάτω για καθένα από τα θέµατα 
ηµερήσια διάταξης. 
   
Θέµα 1: Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 9.582.720 ευρώ 
µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιο και τροποποίηση του άρθρου 5 
του καταστατικού. 
 
Απαιτούµενη απαρτία  3/4 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
Απαιτούµενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπουµένων ψήφων στη Συνέλευση 
 
Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 9.582.720 
ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση ισόποσων υφιστάµενων αποθεµατικών από έκδοση 
µετοχών υπέρ το άρτιο, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από το ποσό 
των 0,33 ευρώ στο ποσό των 0,68 ευρώ ανά µετοχή. Εφόσον εγκριθούν  τα παραπάνω 
από τη Γενική Συνέλευση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό 
των 18.617.856 από 9.035.136 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 0,68 ευρώ από 0,33.  
Μετά τα παραπάνω θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού. 
 
Θέµα 2: Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε επιστροφή 
µετρητών στους µετόχους, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και 
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 
 
Απαιτούµενη απαρτία  3/4 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
Απαιτούµενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπουµένων ψήφων στη Συνέλευση 
 
Την επιστροφή µέρους του κεφαλαίου στους µετόχους ύψους 0,07 ευρώ ανά µετοχή 
εφόσον προηγηθεί η έγκριση του 1ου θέµατος που αφορά την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου. Αυτή η επιστροφή κεφαλαίου θα χρηµατοδοτηθεί από τα χρηµατικά 
διαθέσιµα της εταιρείας. 
Το ποσό της προτεινόµενης επιστροφής η οποία θα συνδυασθεί µε µείωση του 
µετοχικού κεφαλαίου κατά 0,07 λεπτά για κάθε µετοχή. 
Εφόσον εγκριθούν  τα παραπάνω από τη Γενική Συνέλευση το µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 16.701.312 από 18.617.856 ευρώ και θα 
αποτελείται από 27.379.200 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,61 ευρώ από 0,68.  
Μετά τα παραπάνω θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού. 



  
Θέµα 4: ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις 
 
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και αφού δεν υπάρχει άλλο θέµα λύεται η 
συνεδρίαση για την οποία συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από τα 
παραστάντα µέλη. 
 
 


