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ΓΙΑ ΤΗΝ ENΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

(Γ.Ε.ΜΗ 44884407000 ‐ Αρ.Μ.Α.Ε. 59512/02/Β/05/0099) 

 

Η  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ 

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»,  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  την  15η  Απριλίου  2016  στα  επί  της  οδού  Εθνάρχου 

Μακαρίου  και  Δημητρίου  Φαληρέως  2  γραφεία  της  στο  Νέο  Φάληρο  Πειραιά,  αποφάσισε  την 

αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Εταιρείας  κατά  το  χρηματικό  ποσό  των  δεκαεπτά 

εκατομμυρίων  επτακοσίων  ένδεκα  χιλιάδων  οκτακοσίων  σαράντα  ενός  (17.711.841,00)  ευρώ  και 

έκδοση  πενήντα  εκατομμυρίων  εξακοσίων  πέντε  χιλιάδων  διακοσίων  εξήντα  (50.605.260)  νέων 

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης τριάντα πέντε εκατοστών (0,35) ευρώ 

εκάστης,  με  καταβολή  μετρητών  στον  τραπεζικό  λογαριασμό  της  εταιρίας  με  αριθμό  ΙΒΑΝ 

GR2001101040000010447175380  στην  Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος.    Η  Γενική  Συνέλευση παρέχει 

ομοφώνως τη δυνατότητα στους παλαιούς μετόχους τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου  να  την  πραγματοποιήσουν  επίσης  με  συμψηφισμό  των  σε  μετρητά  απαιτήσεών  τους 

έναντι  της  εταιρίας  όπως  αυτές  γεννήθηκαν,  είναι  αποληπτέες  κατά  νόμο  από  αυτούς  και  τους 

οφείλονται από  την  εταιρία  τοις μετρητοίς με αιτία  την αμέσως προηγουμένως από  την παρούσα 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασισθείσα μείωση του στην  ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 

15ης Απριλίου 2016. 

 

Η  προθεσμία  για  την  καταβολή  της  αύξησης  του  μετοχικού  κεφαλαίου  ορίζεται  στις  είκοσι  (20) 

ημέρες. 

 

Δικαίωμα  προτίμησης  στην  ανωτέρω  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  έχουν  όλοι  οι  παλαιοί 

μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι 

για κάθε μία  (1) παλαιά μετοχή που κατέχουν,  δικαιούνται  να αναλάβουν μια  (1)  νέα μετοχή από 

αυτές  που  θα  εκδοθούν  λόγω  της  ως  άνω  αύξησης  του  μετοχικού  κεφαλαίου,  με  ταυτόχρονη 

καταβολή της αξίας της νέας μετοχής.  

Κατόπιν αυτών, καλούνται οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, 

σύμφωνα  με  τα  αποφασισθέντα  αυθημερόν  στην  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  της  15/4/2015  και 

ειδικότερα:  



«Αποφασίζεται  ο  περιορισμός  του  δικαιώματος  προτίμησης  σε  βάρος  όλων  των  υφιστάμενων 
μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 13 παρ 10  του ΚΝ 2190/1920  και  τις 
εξαιρετικές  προβλέψεις  του  άρθρου  8  του  Καταστατικού,  μετά  από  την  έγγραφη  από  2/4/2016 
έκθεση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Ο  περιορισμός  αυτός  να  αίρεται,  εντός  της  εδώ 
αποφασιζόμενης και οριζόμενης προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης προς 
τους υφιστάμενους μετόχους μετά τη λήψη της παρούσας απόφασης για να ασκήσουν το δικαίωμα 
προτίμησης,  υπέρ  γενικά  όλων αλλά  ειδικότερα όσων  εκ  των  υφισταμένων  μετόχων  (και  αυτοί  οι 
μέτοχοι  να  δύνανται  να  το ασκήσουν,  είς  έκαστος ατομικώς),  εάν  εντός  της ανωτέρω προθεσμίας 
των 15 ημερών, αυτοί οι συγκεκριμένοι μέτοχοι, είς έκαστος ατομικά, δηλώσουν εγγράφως προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ότι επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα άνω αύξηση, ασκώντας 
το δικαίωμα προτίμησης εντός της προθεσμίας των 15 ημερών και ανάλογα με τη συμμετοχή τους 
στο  υφιστάμενο  μετοχικό  κεφάλαιο,  μόνον  εάν  ταυτόχρονα  παραδώσουν  προς  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο  της  Εταιρίας,  επί  αποδείξει  παράδοσης  παραλαβής  τα  έγγραφα  που  παρατίθενται 
αναλυτικώς  κατωτέρω.  Καθόσον  χρόνο  μέσα  στην  ανωτέρω  προθεσμία  των  15  ημερών  οι 
υφιστάμενοι μέτοχοι  της  Εταιρίας δεν  έχουν αποδεδειγμένα προσκομίσει  τα ανωτέρω πρωτότυπα 
έγγραφα,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρίας,  οφείλει  να  αποκρούσει  και  δεν  δικαιούται  να 
θεωρήσει ως νόμιμης αιτίας καταβολή για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου οποιοδήποτε 
καταβολή με μετρητά ή δήλωση για συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό 
ανταπαίτησης  από  οποιονδήποτε  μη  συμμορφούμενο  κατά  τα  άνω  υφιστάμενο  μέτοχο. 
Καταβληθέντα  εκ  μέρους  μετόχων  ποσά  προ  της  15/4/2016  προορισμένα  για  αύξηση  μετοχικού 
κεφαλαίου  με  αφορμή  και  χρονική  αφετηρία  τη  δημοσιευθείσα  πρόσκληση  για  σύγκληση  στις 
15/4/2016 της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, να γίνουν αποδεκτά από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και να μην αποκρουσθούν, εάν μέχρι την 15/4/2016 και προ της έναρξης της 
συνεδρίασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, έχουν προσκομισθεί από τους μετόχους αυτούς και 
παραδοθεί  προσηκόντως  κατά  τα  άνω  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  όλα  τα  ανωτέρω  αναφερόμενα 
έγγραφα.  Αλλως,  σε  περίπτωση  που  τυχόν  έχει  συμβεί  τέτοια  καταβολή  χωρίς  την  κατά  τα  άνω 
προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων, αυτή να αποκρουσθεί, άμεσα και αυθημερόν, μετά τη λήξη 
της συνεδρίασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/4/2016. 
 
Κατάλογος εγγράφων:  

1.  Ακριβές  και  επικυρωμένο  για  τη  γνησιότητά  του  αντίγραφο  της,  εμπροθέσμως  και 
προσηκόντως υποβληθείσης από  τον  μέτοχο,  όπως  κατ’  έτος  ο  νόμος απαιτεί,  τελευταίας  ετήσιας 
δήλωσης  περιουσιακής  κατάστασης  του  μετόχου.  [ν.  3213/2003  (ΦΕΚ  Α  309/31.12.2003  και  ως 
τροποποιηθείς  ισχύει)  «Δήλωση  και  έλεγχος  περιουσιακής  κατάστασης  βουλευτών,  δημόσιων 
λειτουργών  και  υπαλλήλων,  ιδιοκτητών  μέσων  μαζικής  ενημέρωσης  και  άλλων  κατηγοριών 
προσώπων»  , αρθ. 1., παρ.1., περ.  ιη,].  [ν. 3592/2007  (ΦΕΚ Α 161/19.7.2007 και ως τροποποιηθείς 
ισχύει)  «Συγκέντρωση  και  αδειοδότηση  Επιχειρήσεων  Μέσων  Ενημέρωσης  και  άλλες  διατάξεις», 
αρθ. 6.,  παρ.11.  και  αρθ. 5.,  παρ.3.].  [ν. 4339/2015  (ΦΕΚ Α 133/29.10.2015  και ως  τροποποιηθείς 
ισχύει)  «Αδειοδότηση  παρόχων  περιεχομένου  επίγειας  ψηφιακής  τηλεοπτικής  ευρυεκπομπής 
ελεύθερης λήψης και άλλες διατάξεις», αρθ. 6., παρ.5.].  

2.  Προσθέτως  το  αποδεικτικό  κατάθεσης  της  εμπροθέσμως  και  προσηκόντως  υποβληθείσης 
στην  εκάστοτε  αρμόδια  δημόσια  αρχή,  όπως  ο  νόμος  απαιτεί,  της  τελευταίας  ετήσιας  δήλωσης 
περιουσιακής κατάστασης του μετόχου. [ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α 309/31.12.2003 και ως τροποποιηθείς 
ισχύει)  «Δήλωση  και  έλεγχος  περιουσιακής  κατάστασης  βουλευτών,  δημόσιων  λειτουργών  και 
υπαλλήλων,  ιδιοκτητών  μέσων  μαζικής  ενημέρωσης  και  άλλων  κατηγοριών  προσώπων»  ,  αρθ. 1., 
παρ.1.,  περ.  ιη].  [ν. 3592/2007  (ΦΕΚ Α 161/19.7.2007  και ως  τροποποιηθείς  ισχύει) «Συγκέντρωση 
και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», αρθ. 6., παρ.11. και αρθ. 
5.,  παρ.3].  [ν.  4339/2015  (ΦΕΚ  Α  133/29.10.2015  και  ως  τροποποιηθείς  ισχύει)  «Αδειοδότηση 
παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και άλλες 
διατάξεις», αρθ. 6., παρ.5.].  

3.  Πρωτότυπο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από  την  αρμόδια  δικαστική  αρχή  περί  του  ποινικού 
μητρώου του μετόχου, για να διακριβωθεί ότι αυτός δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για διάπραξη των εγκλημάτων που συνιστούν ασυμβίβαστο για μέτοχο ραδιοτηλεοπτικής 
ανώνυμης  εταιρίας.  [ΠΔ  310/1996  (ΦΕΚ  Α  214/29.8.1996  και  ως  τροποποιηθέν  ισχύει)  «Ελεγχος 
διαφάνειας  στον  ευρύτερο  χώρο  των  ΜΜΕ»,  αρθ.  3,  παρ.  4,  περ.  στ.].  [ν.  4339/2015  (ΦΕΚ  Α 
133/29.10.2015  και  ως  τροποποιηθείς  ισχύει)  «Αδειοδότηση  παρόχων  περιεχομένου  επίγειας 
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και άλλες διατάξεις», αρθ. 6., παρ.1.].  



4. Πρωτότυπο έγγραφο που εκδίδεται υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης από τον ίδιο τον μέτοχο, 
θεωρημένο  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  από  δημόσια  αρχή  σύμφωνα  με  τον  Κώδικα 
Διοικητικής  Διαδικασίας  (άρθρο  11,  παρ.  1,  ν.  2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», Φ.Ε.Κ. 45 Α/9.3.1999, όπως τροποποιηθείς  ισχύει), με την οποία 
να δηλώνονται  όλοι οι συγγενείς  εξ αίματος ή αγχιστείας σε  ευθεία  γραμμή  και  εκ πλαγίου μέχρι 
τετάρτου βαθμού  του φυσικού προσώπου  ‐  μετόχου.  [ΠΔ 310/1996  (ΦΕΚ Α 214/29.8.1996  και ως 
τροποποιηθέν ισχύει) «Ελεγχος διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ», αρθ. 3, παρ. 4, περ. β.].  

5. Πρωτότυπο έγγραφο που εκδίδεται υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης από τον ίδιο τον μέτοχο, 
θεωρημένο  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  από  δημόσια  αρχή  σύμφωνα  με  τον  Κώδικα 
Διοικητικής  Διαδικασίας  (άρθρο  11,  παρ.  1,  ν.  2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», Φ.Ε.Κ. 45 Α/9.3.1999, όπως τροποποιηθείς  ισχύει), με την οποία 
να δηλώνεται η μη συνδρομή ασυμβιβάστου στο πρόσωπο του μετόχου ως προς τη συμμετοχή (με 
πλήρη  και  ακριβή  περιγραφή)  ή  έλεγχο  (άλλων)  επιχειρήσεων  ραδιοτηλεοπτικής  αγοράς.  [ΠΔ 
310/1996  (ΦΕΚ Α 214/29.8.1996  και ως τροποποιηθέν  ισχύει) «Ελεγχος διαφάνειας στον ευρύτερο 
χώρο των ΜΜΕ», αρθ. 3, παρ. 4, περ. δ.].  

6. Πρωτότυπο έγγραφο που εκδίδεται υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης από τον ίδιο τον μέτοχο, 
θεωρημένο  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  από  δημόσια  αρχή  σύμφωνα  με  τον  Κώδικα 
Διοικητικής  Διαδικασίας  (άρθρο  11,  παρ.  1,  ν.  2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», Φ.Ε.Κ. 45 Α/9.3.1999, όπως τροποποιηθείς  ισχύει), με την οποία 
να  δηλώνεται  η  μη  συνδρομή  ασυμβιβάστου  στο  πρόσωπο  του  μετόχου  ως  προς  την  τυχόν 
εκχώρηση  από  αυτόν  σε  τρίτον  ή  από  άλλο  μέτοχο  σε  αυτόν  δικαιωμάτων  ψήφου  στη  Γενική 
Συνέλευση  της ανώνυμης  εταιρίας μας.  [ν. 2328/1995  (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995  και ως  τροποποιηθείς 
ισχύει) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων 
της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς», αρθ. 1, παρ. 13.].  

7. Πρωτότυπο έγγραφο που εκδίδεται υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης από τον ίδιο τον μέτοχο, 
θεωρημένο  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  από  δημόσια  αρχή  σύμφωνα  με  τον  Κώδικα 
Διοικητικής  Διαδικασίας  (άρθρο  11,  παρ.  1,  ν.  2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», Φ.Ε.Κ. 45 Α/9.3.1999, όπως τροποποιηθείς  ισχύει), με την οποία 
να δηλώνεται η μη συνδρομή ασυμβιβάστου στο πρόσωπο του μετόχου ως προς την τυχόν χορήγηση 
από  αυτόν  προς  την  ανώνυμη  εταιρία  μας  δανείων  ή  την  τυχόν  κατάθεση  από  αυτόν  χρημάτων 
έναντι  μελλοντικής  αύξησης  κεφαλαίου  της  ανώνυμης  εταιρίας  μας.  [ν.  2328/1995  (ΦΕΚ  Α 
159/3.8.1995  και  ως  τροποποιηθείς  ισχύει)  «Νομικό  καθεστώς  της  ιδιωτικής  τηλεόρασης  και  της 
τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς», αρθ. 1, παρ. 13.]. 

8. Πρωτότυπο έγγραφο που εκδίδεται υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης από τον ίδιο τον μέτοχο, 
θεωρημένο  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  από  δημόσια  αρχή  σύμφωνα  με  τον  Κώδικα 
Διοικητικής  Διαδικασίας  (άρθρο  11,  παρ.  1,  ν.  2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», Φ.Ε.Κ. 45 Α/9.3.1999, όπως τροποποιηθείς  ισχύει), με την οποία 
να δηλώνεται η μη συνδρομή ασυμβιβάστου στο πρόσωπο του μετόχου ως προς τυχόν καταδίκη του 
για αδικήματα ενεργητικής διαφθοράς.  [ΠΔ 310/1996  (ΦΕΚ Α 214/29.8.1996  και ως  τροποποιηθέν 
ισχύει) «Ελεγχος διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ», αρθ. 3, παρ. 4, περ. στ.]. 

9. Πρωτότυπο έγγραφο που εκδίδεται υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης από τον ίδιο τον μέτοχο, 
θεωρημένο  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  από  δημόσια  αρχή  σύμφωνα  με  τον  Κώδικα 
Διοικητικής  Διαδικασίας  (άρθρο  11,  παρ.  1,  ν.  2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», Φ.Ε.Κ. 45 Α/9.3.1999, όπως τροποποιηθείς  ισχύει), με την οποία 
να δηλώνεται η μη συνδρομή ασυμβιβάστου στο πρόσωπο του μετόχου ως προς τη συμμετοχή του 
σε  επιχειρήσεις  παροχής  διαφημιστικών  υπηρεσιών.  [ΠΔ  310/1996  (ΦΕΚ  Α  214/29.8.1996  και  ως 
τροποποιηθέν ισχύει) «Ελεγχος διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ», αρθ. 3, παρ. 4, περ. γ.]. 
[ν.  4339/2015  (ΦΕΚ  Α  133/29.10.2015  και  ως  τροποποιηθείς  ισχύει)  «Αδειοδότηση  παρόχων 
περιεχομένου  επίγειας  ψηφιακής  τηλεοπτικής  ευρυεκπομπής  ελεύθερης  λήψης  και  άλλες 
διατάξεις», αρθ. 6., παρ.2.]. 

10.  Πρωτότυπο  έγγραφο  που  εκδίδεται  υπό  μορφή  υπεύθυνης  δήλωσης  από  τον  ίδιο  τον 
μέτοχο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή σύμφωνα με τον Κώδικα 
Διοικητικής  Διαδικασίας  (άρθρο  11,  παρ.  1,  ν.  2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», Φ.Ε.Κ. 45 Α/9.3.1999, όπως τροποποιηθείς  ισχύει), με την οποία 
να δηλώνεται η μη συνδρομή ασυμβιβάστου στο πρόσωπο του μετόχου ως προς τη συμμετοχή του 
σε  επιχειρήσεις  ερευνών  ραδιοτηλεοπτικής  αγοράς.  [ΠΔ  310/1996  (ΦΕΚ  Α  214/29.8.1996  και  ως 
τροποποιηθέν ισχύει) «Ελεγχος διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ», αρθ. 3, παρ. 4, περ. γ.]. 



[ν.  4339/2015  (ΦΕΚ  Α  133/29.10.2015  και  ως  τροποποιηθείς  ισχύει)  «Αδειοδότηση  παρόχων 
περιεχομένου  επίγειας  ψηφιακής  τηλεοπτικής  ευρυεκπομπής  ελεύθερης  λήψης  και  άλλες 
διατάξεις», αρθ. 6., παρ.2.]. 

11.  Πρωτότυπο  έγγραφο  που  εκδίδεται  υπό  μορφή  υπεύθυνης  δήλωσης  από  τον  ίδιο  τον 
μέτοχο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή σύμφωνα με τον Κώδικα 
Διοικητικής  Διαδικασίας  (άρθρο  11,  παρ.  1,  ν.  2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», Φ.Ε.Κ. 45 Α/9.3.1999, όπως τροποποιηθείς  ισχύει), με την οποία 
να  δηλώνεται  η  μη  συνδρομή ασυμβιβάστου  στο  πρόσωπο  του  μετόχου ως  προς  επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που συνίστανται σε ανάληψη έργων ή παροχή προμηθειών  προς το Δημόσιο ή στον 
ευρύτερο  δημόσιο  τομέα.  [ΠΔ  310/1996  (ΦΕΚ  Α  214/29.8.1996  και  ως  τροποποιηθέν  ισχύει) 
«Ελεγχος διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ», αρθ. 3, παρ. 4, περ. γ.]. [ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α 
133/29.10.2015  και  ως  τροποποιηθείς  ισχύει)  «Αδειοδότηση  παρόχων  περιεχομένου  επίγειας 
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και άλλες διατάξεις», αρθ. 6., παρ.4.].» 

 
Στην περίπτωση που οι παλαιοί μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους εντός της άνω 

προθεσμίας,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  θα  διαθέσει  τον  οποιοδήποτε  αριθμό  νέων  μετοχών  δεν 

διατεθεί  ως  ανωτέρω  στους  παλαιούς  μετόχους,  ελεύθερα  κατά  την  κρίση  του,  είτε  σε  παλαιούς 

μετόχους που εκδήλωσαν  την  επιθυμία  να αναλάβουν μεγαλύτερο αριθμό νέων μετοχών από  την 

αναλογία τους, είτε σε τρίτους σε τιμή διάθεση τριάντα πέντε  εκατοστών του ευρώ (0,35 €) για κάθε 

νέα μετοχή.  

 

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου και εφόσον δεν καλυφθεί πλήρως το σύνολο της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο 

θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της  κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/20. 

 

Πειραιάς, 15 Απριλίου 2016 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ιωάννης Σπανολιός 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

 


