
σέδιο Αποθάζεων ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος επί ηων θεμάηων ημεπήζιαρ 

διάηαξηρ ηηρ Έκηακηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ ηων μεηόσων ηηρ εηαιπείαρ 
«ΩΚΗΜΟΤΡΓΕΘΑ ΚΘΛΠΑΡ. ΣΖΘΡΑΙΘΑΜ PROFIL A.E.» η οποία θα λάβει σώπα ηην 

05.12.2012 ή οποιαζδήποηε ηςσόν άλληρ επαναληπηικήρ ζςνέλεςζηρ καηόπιν 
διακοπήρ ή αναβολήρ 

 
Θέμα 1ο : Αύξηζη ηηρ ονομαζηικήρ αξίαρ ηηρ μεηοσήρ με ζςνένωζη μεηοσών 
(reverse split).  
 
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξνηείλεη ζηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ («ΕΓΣ»), 

ηελ αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ ηεο Εηαηξείαο, από 0,45 € ζε 4,5 € αλά 
κεηνρή κε ηαπηόρξνλε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ (reverse split) κε 

αλαινγία δεθα (10) παιαηέο κεηνρέο πξνο κία (1) λέα κεηνρή, δειαδή κείσζε ηνπ αξηζκνύ 

ησλ θνηλώλ αλσλύκσλ κεηά ςήθνπ κεηνρώλ από 12.700.000 ζε 1.270.000. Σε ζπλέρεηα ηεο 
αλσηέξσ απμήζεσο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο ηεο Εηαηξείαο, ην ζπλνιηθό κεηνρηθό 

θεθάιαην ζα παξακείλεη ακεηάβιεην, ζα αλέξρεηαη δειαδή ζε 5.715.000 €, δηαηξνύκελν όκσο 
ζε 1.270.000 θνηλέο αλώλπκεο κεηά ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 4,5 € ε θάζε κία.   

Τέινο, πξνηείλεηαη λα εμνπζηνδνηεζεί από ηελ ΕΓΣ ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, κε δηθαίσκα 

ππεμνπζηνδόηεζεο, λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
αλσηέξσ απνθάζεσλ, κεηαμύ άιισλ θαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε θιαζκαηηθώλ δηαθνξώλ. 

 
Θέμα 2ο : Λείωζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος ηηρ Εηαιπείαρ με μείωζη ηηρ 

ονομαζηικήρ αξίαρ ηων μεηοσών ζύμθωνα με ηο άπθπο 4, παπ. 4α ηος Ι.Μ. 
2190/1920, ωρ ιζσύει, με ζκοπό ηη δημιοςπγία ιζόποζος ειδικού αποθεμαηικού.  
 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξνηείλεη ζηελ ΕΓΣ λα εγθξίλεη ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 
ηεο Εηαηξείαο θαηά ην πνζό ησλ € 5.334.000 κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ παιαηώλ 

κεηνρώλ ηεο Εηαηξείαο από 4,5 € (κεηά ην reverse split) ζε 0,30 € αλά κεηνρή, ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηζρύεη, κε ζθνπό ηνλ ζρεκαηηζκό ηζόπνζνπ 

εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ. Σε ζπλέρεηα ηεο σο άλσ κείσζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην 

κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξείαο ζα αλέξρεηαη ζε  381.000 €, δηαηξνύκελν ζε  1.270.000 
θνηλέο αλώλπκεο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ιεπηά  ηνπ επξώ (0,30 €) ε 

θάζε κία.  
Τέινο, πξνηείλεηαη λα εμνπζηνδνηεζεί από ηελ ΕΓΣ ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, κε δηθαίσκα 

ππεμνπζηνδόηεζεο, λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

αλσηέξσ απνθάζεσλ.  
 
Θέμα 3ο : Αύξηζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος ηηρ Εηαιπείαρ με καηαβολή μεηπηηών 

με δικαίωμα πποηίμηζηρ ςπέπ ηων παλαιών μεηόσων.  
 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξνηείλεη ζηελ ΕΓΣ ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, γηα ηελ 
ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ηελ κεξηθή απνπιεξσκή ηνπ βξαρππξόζεζκνπ 

δαλεηζκνύ ηεο. Εηδηθόηεξα, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην εηζεγείηαη πξνο ηελ ΕΓΣ ηελ ιήςε ησλ 

αθόινπζσλ απνθάζεσλ:  
1. Να εγθξίλεη ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο θαηά € 762.000 κε ηελ 

θαηαβνιή κεηξεηώλ, κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ ηεο θαη ηελ έθδνζε 
έσο 2.540.000  λέσλ θνηλώλ αλσλύκσλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 € ε θάζε κία (ζην 

εμήο ε «Αύμεζε» θαη νη «Νέεο Μεηνρέο», αληίζηνηρα), ζε αλαινγία 2 Νέεο Μεηνρέο πξνο 1 
παιαηά, θαη ηηκή δηάζεζεο πνπ ζα νξηζζεί κε λεόηεξε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Η 

ΕΓΣ ζα εμνπζηνδνηήζεη ην ΔΣ όπσο απνθαζίζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο πξνθεηκέλνπ ε Εηαηξία λα 

αληιήζεη θεθάιαηα κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ € 9.000.000. Σε θάζε πεξίπησζε ε ηηκή έθδνζεο ησλ 
λέσλ κεηνρώλ κπνξεί λα είλαη αλώηεξε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο θαηά ην ρξόλν απνθνπήο 

ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο.  
2. Τεηξάκελε πξνζεζκία γηα ηελ θαηαβνιή ηεο Αύμεζεο ε νπνία ζα αξρίδεη από ηελ 

εκεξνκελία ηεο ιήςεο ηεο απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία ζα 

θαζνξηζηεί ε ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ, θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο ΕΓΣ, δπλάκελε λα 



παξαηαζεί γηα έλα (1) αθόκε κήλα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11, παξ. 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/ 1920, 

σο ηζρύεη. 
 

3. Όηη ηα αθόινπζα πξόζσπα (νη «Δηθαηνύρνη») ζα έρνπλ δηθαίσκα πξνηίκεζεο γηα ηελ 
ζπκκεηνρή ζηελ Αύμεζε (ην «Δηθαίσκα Πξνηίκεζεο»): (η) όινη νη θάηνρνη πθηζηάκελσλ 

κεηνρώλ, νη νπνίνη ζα είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην κεηξών κεηόρσλ ηεο «Ειιεληθά 

Χξεκαηηζηήξηα ΑΕ» ηελ ζρεηηθή εκεξνκελία θαηαγξαθήο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5.2 ηνπ 
Καλνληζκνύ ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, εθόζνλ δηαηεξνύλ ηα δηθαηώκαηα απηά θαηά ην 

ρξόλν άζθεζήο ηνπο θαη (ηη) απηά ηα πξόζσπα πνπ ζα έρνπλ απνθηήζεη Δηθαηώκαηα 
Πξνηίκεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ. 

4. Όηη θάζε Δηθαηνύρνο πνπ ζα έρεη αζθήζεη πιήξσο ηα δηθαηώκαηα πξνηίκεζήο ηνπ ζηελ 
Αύμεζε θαηά ηνλ ρξόλν άζθεζεο απηώλ, ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξν-εγγξαθεί – ζηελ 

Τηκή Δηάζεζεο – γηα ηελ απόθηεζε επηπιένλ Νέσλ Μεηνρώλ, νη νπνίεο παξακείλνπλ 

ελδερνκέλσο αδηάζεηεο θαηά ηελ ιήμε ηεο ζρεηηθήο πεξηόδνπ εγγξαθήο (νη «Αδηάζεηεο 
Μεηνρέο» θαη ην «Δηθαίσκα Πξνεγγξαθήο»). Τν Δηθαίσκα Πξνεγγξαθήο ζα αζθείηαη 

ηαπηνρξόλσο κε ηελ άζθεζε ηνπ Δηθαηώκαηνο Πξνηίκεζεο. Πιεξσκή επί ησλ Αδηάζεησλ 
Μεηνρώλ αλαθνξηθά κε ην Δηθαίσκα Πξνεγγξαθήο ζα ιακβάλεη ρώξα ηαπηόρξνλα κε ηελ 

πιεξσκή αλαθνξηθά κε ην Δηθαίσκα Πξνηίκεζεο. Γηα ηελ άξζε θάζε ακθηβνιίαο, νη Δηθαηνύρνη 

ζα ιάβνπλ Αδηάζεηεο Μεηνρέο κόλν ζηνλ βαζκό πνπ ηέηνηεο κεηνρέο πθίζηαληαη. Σε 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ Αδηάζεησλ Μεηνρώλ δελ επαξθεί γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο εθδεισζείζαο δήηεζεο, νη Αδηάζεηεο Μεηνρέο ζα θαηαλεκεζνύλ αλαινγηθά 
(pro rata) ηεο εθδεισζείζαο από απηνύο ηνπο Δηθαηνύρνπο δήηεζεο. 

5. Τέινο, εάλ παξά ηηο αλσηέξσ πξνβιέςεηο, εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη Αδηάζεηεο 
Μεηνρέο, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζα εμνπζηνδνηεζεί λα δηαζέζεη ειεύζεξα απηέο θαηά ηελ 

απόιπηε απηνύ θξίζε, κε απόθαζή ηνπ θαη’ άξζξν 13 παξ. 8 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηζρύεη, 

ζηελ Τηκή Δηάζεζεο, άιισο ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξίαο ζα απμεζεί θαηά ην πνζό ηεο 
ηειηθήο θαηαβνιήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Θέμα 4ο : Σποποποίηζη ηος άπθπος 5, παπ. 1 ηος καηαζηαηικού ηηρ Εηαιπείαρ.  

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην εηζεγείηαη πξνο ηελ ΕΓΣ ηε ιήςε ηεο απόθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο 
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ πεξί «Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ» θαη θσδηθνπνίεζεο ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο επί ησλ ππ’ αξηζκ. 1, 2 θαη 3 ζεκάησλ 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο ΕΓΣ. 
 

Θέμα 5ο : Έγκπιζη ανηικαηάζηαζηρ παπαιηηθένηων μελών ηος Δ.. με αποθάζειρ 

ηος Δ.. 

Εγθξίλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ παξαηηεζέλησλ κειώλ ηνπ Δ.Σ., ζύκθσλα κε ηα από 9-11-

2012 θαη 12-11-2012 πξαθηηθά Δ.Σ. ηεο Εηαηξείαο. 

 
Θέμα 6ο : Εκλογή μελών Επιηποπήρ Ελέγσος ζύμθωνα με ηο άπθπο 37 ηος Μ. 

3693/2008. 
 

Εθιέγνληαη ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3693/2008. 

 
Θέμα 7ο : Παποσή αδείαρ καη’ άπθπο 23 παπ.1 ηος Ι.Μ. 2190/1920 ζε μέλη ηος 

Διοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Εηαιπείαρ να μεηέσοςν ζηα Διοικηηικά ςμβούλια ή 

ζηη διοίκηζη άλλων εηαιπειών πος επιδιώκοςν παπεμθεπείρ με ηην Εηαιπεία 

ζκοπούρ. 

Παξέρεηαη άδεηα θαη’ άξζξν 23 παξ.1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζηα Δηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ή ζηε δηνίθεζε άιισλ 

εηαηξεηώλ πνπ επηδηώθνπλ παξεκθεξείο κε ηελ Εηαηξεία ζθνπνύο. 

Θέμα 8ο : Διάθοπα άλλα θέμαηα και ανακοινώζειρ. 



Δε ζα ζπδεηεζνύλ άιια ζέκαηα θαη δε ζα γίλνπλ αλαθνηλώζεηο 

 


