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Α. H Εηαηξεία κε ηελ επσλπκία “ΩΛΗΝΟΤΡΓΕΘΑ ΛΘΜΠΑΡ. ΣΖΘΡΑΚΘΑΝ 

PROFIL ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΘΡΕΘΑ” (εθεμήο «ε Εηαηξεία») αλαθνηλώλεη όηη ζηηο 

05/12/2012 πξαγκαηνπνηήζεθε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο, ζηελ 

νπνία παξέζηεζαλ ελλέα (9) κέηνρνη θαη εθπξόζσπνη απηώλ, αληηπξνζσπεύνληαο 

πνζνζηό 76,25 % πεξίπνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ ηεο, ήηνη 9.684.281 θνηλέο 

αλώλπκεο κεηνρέο επί ζπλόινπ 12.700.000 θνηλώλ αλώλπκσλ κεηνρώλ. Καηά ηε 

πλέιεπζε, ζπδεηήζεθαλ θαη ειήθζεζαλ νη θαησηέξσ απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

1) Εγθξίζεθε νκόθσλα θαη πακςεθεί ε 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 

δέθα (10) παιαηέο κεηνρέο πξνο κία (1) λέα κεηνρή, θαη κείσζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ θνηλώλ αλσλύκσλ κεηά ςήθνπ κεηνρώλ από 12.700.000 ζε 

1.270.000, θαη εμνπζηνδνηήζεθε ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην, λα πξνβεί ζε 

όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ απόθαζεο. 

2) Εγθξίζεθε νκόθσλα θαη πακςεθεί ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 

Εηαηξείαο θαηά ην πνζό ησλ € 5.334.000 κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

ησλ 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. ε 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. Σέινο, εμνπζηνδνηήζεθε ην Δηνηθεηηθό 

πκβνύιην, λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ απόθαζεο.  

3) Εγθξίζεθε, κε 9.586.701 ςήθνπο ππέξ, θαη 97.580 θαηά, ε 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, ζε αλαινγία 2 Νέεο Μεηνρέο πξνο 1 παιαηά, θαη 

ηηκή δηάζεζεο πνπ ζα νξηζζεί κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Η 

Σηκή Δηάζεζεο πνπ ζα απνθαζίζεη ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ζα κπνξεί λα 

είλαη αλώηεξε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρώλ ηεο 

Εηαηξίαο θαηά ηνλ ρξόλν απνθνπήο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ε δε 

ηπρόλ δηαθνξά κεηαμύ ηεο Σηκήο Δηάζεζεο θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ 

Νέσλ Μεηνρώλ ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο Εηαηξείαο «Δηαθνξά από ηελ έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην 

άξηην». ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ λέσλ κεηνρώλ από ηνπο παιαηνύο 

κεηόρνπο, ηόηε νη κεηνρέο πνπ ηπρόλ παξακείλνπλ αδηάζεηεο ζα δηαηεζνύλ 

ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.8 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 ζηελ ίδηα ηηκή.  



 

ε πεξίπησζε πνπ ε θάιπςε ηνπ πνζνύ ηεο αύμεζεο δελ είλαη πιήξεο, 

απνθαζίζηεθε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ην 

κεηνρηθό θεθάιαην λα απμεζεί κέρξη ην πνζό ηεο θάιπςεο.  

Οη λέεο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνύλ ζπλεπεία ηεο σο άλσ αύμεζεο ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο ζα εηζαρζνύλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

Σέινο, εμνπζηνδνηήζεθε ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην, λα πξνβεί ζε όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ απόθαζεο. 

4) Απνθαζίζηεθε νκόθσλα θαη πακςεθεί ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ πεξί «Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ», ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ 

απνθάζεηο, θαη ε θσδηθνπνίεζή ηνπ.  

5) Εγθξίζεθε νκόθσλα θαη πακςεθεί ε αληηθαηάζηαζε ησλ παξαηηεζέλησλ 

κειώλ ηνπ Δ.., ζύκθσλα κε ηα από 9-11-2012, 12-11-2012 θαη 4-12-

2012 πξαθηηθά Δ.. ηεο Εηαηξείαο. 

6) Απνθαζίζηεθε νκόθσλα θαη πακςεθεί ε εθινγή ησλ κειώλ ηεο 

Επηηξνπήο Ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3693/2008, ε νπνία 

ζα απνηειείηαη από ηνπο θ.θ. Ληκπαξέη Σδηξαθηάλ ηνπ Άξηο, Ολλίθ 

Παιαληδηάλ ηνπ Αξηίλ θαη Νηθόιαν Κνληόπνπιν ηνπ Υξήζηνπ.  

7) Εγθξίζεθε νκόθσλα θαη πακςεθεί ε παξνρή αδείαο θαη’ άξζξν 23 παξ. 1 

ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ζε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο λα 

κεηέρνπλ ζηα Δηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε δηνίθεζε άιισλ εηαηξεηώλ πνπ 

επηδηώθνπλ παξεκθεξείο κε ηελ Εηαηξεία ζθνπνύο. 

8) ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ειεύζεξε ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ 

παξηζηακέλσλ κεηόρσλ ρσξίο λα ππάξμνπλ αλαθνηλώζεηο ή ιήςε 

απνθάζεσλ επί άιισλ ζεκάησλ.  

 

 

 

Οηλόθπηα, 06/12/2012 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

 

 

 

 


