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Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17-12-2012
Ανακοινώνεηαι από ηην Δηαιπεία ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ με δ.η.
«ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ» όηι η Έκηακηη Γενική ςνέλεςζη ηυν Μεηόσυν ηηρ, ππαγμαηοποιήθηκε ζήμεπα 17 Γεκεμβπίος
2012, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 11:00 πμ, ζηα γπαθεία ηηρ Δηαιπείαρ ζηην Πςλαία Θεζζαλονίκηρ, Ανηώνη Σπίηζη 21,
όπυρ είσε απσικά πποζδιοπιζθεί με βάζη ηη ζσεηική ππόζκληζη. Διδικόηεπα, ζήμεπα η Έκηακηη Γενική ςνέλεςζη
έλαβε ηιρ ακόλοςθερ αποθάζειρ:
1. Αποθάζιζε ηην ανάκληζη ηηρ από 30.6.2012 απόθαζηρ ηηρ Σακηικήρ Γ.. για ηην αύξηζη ηος μεηοσικού
κεθαλαίος και ηην επαναθοπά ηος κεθαλαίος ζηην πποηεπαία καηάζηαζη, καθώρ λόγυ ηος κακού
οικονομικού κλίμαηορ δεν καηαβλήθηκε η αύξηζη, άπα αςηή δεν ςλοποιήθηκε. Σαςηόσπονα η Γ.. παπείσε
ζηο Γ.. ηιρ ζσεηικέρ εξοςζιοδοηήζειρ για να ππάξει ηα εκ ηος νόμος και εκ ηος καηαζηαηικού πποβλεπόμενα.
2. Αποθάζιζε ομόθυνα ηην αύξηζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος ηηρ εηαιπίαρ με ηην καηαβολή μεηπηηών και ηην
έκδοζη 734.760 νέυν κοινών ονομαζηικών μεηοσών, με δικαίυμα πποηίμηζηρ ςπέπ ηυν παλαιών μεηόσυν,
ονομαζηικήρ αξίαρ εξήνηα λεπηών ηος εςπώ (0,60€) εκάζηη, ζηην ηιμή διάθεζηρ ηος ενόρ εςπώ και είκοζι
λεπηών ηος εςπώ (1,20€) εκάζηη και με αναλογία έκδοζηρ μίαρ (1) νέαρ μεηοσήρ για κάθε δέκα (10) παλιέρ.
Η ηιμή έκδοζηρ δύναηαι να είναι ανώηεπη ηηρ σπημαηιζηηπιακήρ ηιμήρ καηά ηο σπόνο αποκοπήρ ηος
δικαιώμαηορ πποηίμηζηρ. Σο Γ.. δικαιούηαι να διαθέζει ηςσόν αδιάθεηερ μεηοσέρ, ζε παλαιούρ ή και νέοςρ
μεηόσοςρ. Οπίζθηκε πποθεζμία καηαβολήρ ηηρ αύξηζηρ, ηεζζάπυν (4) μηνών από ηην ημέπα ηηρ λήτηρ ηηρ
απόθαζηρ για ηην αύξηζη. Η πιζηοποίηζη ηηρ καηαβολήρ θα γίνει ενηόρ πποθεζμίαρ ενόρ (1) μήνα από ηην
λήξη ηηρ πποθεζμίαρ καηαβολήρ. Αποθαζίζθηκε δςναηόηηηα μεπικήρ κάλςτηρ ηος κεθαλαίος. Μεηά ηην
αύξηζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος ηο ζςνολικό μεηοσικό κεθάλαιο θα ανέπσεηαι ζε 4.849.416,00€
διαιπούμενο ζε 8.082.360 κοινέρ ονομαζηικέρ μεηοσέρ, ονομαζηικήρ αξίαρ εξήνηα λεπηών ηος εςπώ (0,60€)
εκάζηη. Οι μοναδικοί μέηοσοι οι οποίοι ζςγκενηπώνοςν ηιρ πποϋποθέζειρ ηος Κανονιζμού Υ.Α. (4.1.4.2.),
είναι δηλαδή βαζικοί μέηοσοι καηέσονηαρ ποζοζηό μεηοσών άνυ ηος 5% και αζκούν διοίκηζη ζηην εηαιπία,
ήηοι οι κ.κ. Πάπιρ Κοκοπόηζικορ ηος ηέπγιος και Δςζηάθιορ Σαςπίδηρ ηος Γαβπιήλ, γνυζηοποιώνηαρ ηιρ
πποθέζειρ ηοςρ δήλυζαν όηι δεν θα διαηηπήζοςν αμθόηεποι ηο ποζοζηό ηοςρ ζηην εηαιπία έυρ ηην
ολοκλήπυζη ηηρ αύξηζηρ και ηην ειζαγυγή ηυν νέυν μεηοσών καθώρ επίζηρ και για σπονικό διάζηημα έξι (6)
μηνών μεηά ηην έναπξη διαππαγμάηεςζηρ ηυν νέυν μεηοσών, καθώρ αμθόηεποι εθόζον ςπάπσει ενδιαθέπον
από ζηπαηηγικό επενδςηή και πποκειμένος να ζςμπληπυθεί ηο απαιηούμενο από αςηόν ποζοζηό, πποηίθενηαι
να διαθέζοςν ςθιζηάμενερ μεηοσέρ ηοςρ καθώρ επίζηρ και ηα δικαιώμαηα ηα οποία αποππέοςν από αςηέρ για
ηον ζκοπό αςηό.
3. Δνέκπινε ομόθυνα ηο νέο κείμενο ηος άπθπος 5 ηος Καηαζηαηικού και παπείσε ζσεηικέρ εξοςζιοδοηήζειρ
ζηο Γ.. για ηην κυδικοποίηζη καηαζηαηικού.
4. Αποθάζιζε όπυρ κονδύλια ζςνολικού ποζού 294.359,68 € ηα οποία έσοςν αποζηαλεί από ηο 2007 μέσπι
ζήμεπα ζηα καηά ηόποςρ γπαθεία ανηιπποζυπείαρ ηος εξυηεπικού, να αποηελέζοςν πποζαύξηζη ηυν
επενδύζευν ηηρ εηαιπίαρ ζηο εξυηεπικό και να κεθαλαιοποιηθούν με ιζόποζη αύξηζη ηος λογαπιαζμού
εξόδυν ίδπςζηρ και εγκαηάζηαζηρ. Για ηον λόγο αςηό ηο ανυηέπυ ποζό θα μεηαθεπθεί ζηον λογαπιαζμό
16.10.* έξοδα ίδπςζηρ και εγκαηάζηαζηρ Ανηιπποζυπειών Δξυηεπικού. Η απόζβεζη θα γίνει ζηα επόμενα 5
σπόνια και ζε ιζόποζερ δόζειρ, συπίρ θοπολογική αναγνώπιζη.
5. Αποθάζιζε ηην ςλοποίηζη ηπιεηούρ ππογπάμμαηορ διάθεζηρ μεηοσών ζηα μέλη ηος Γιοικηηικού
ςμβοςλίος και ηο πποζυπικό ηηρ Δηαιπίαρ καθώρ και ηυν ζςνδεδεμένυν με αςηήν εηαιπειών καηά ηην έννοια
ηος άπθπος 42ε παπ. 5 ν.2190/1920 (Stock Option), ηο οποίο θα ππαγμαηοποιηθεί με ηην αξιοποίηζη μέποςρ
ή και όλος ηος αποθέμαηορ ιδίυν μεηοσών ηιρ οποίερ έσει ήδη αποκηήζει και διακπαηεί η εηαιπία ζύμθυνα με
πποηγούμενερ αποθάζειρ ηηρ Γ...
6. Αποθάζιζε ηην σπήζη μέσπι 198.000 ιδίυν μεηοσών για ηην ςλοποίηζη ηος Ππογπάμμαηορ Stock Option.
Σιρ (ίδιερ) μεηοσέρ, η εηαιπία ηιρ απέκηηζε και διακπαηεί ζύμθυνα με πποηγούμενη απόθαζη ηηρ Γ.. και ζε
εθαπμογή ηηρ Απόθαζηρ 1/503/13.3.2009 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ,
διαηηπώνηαρ ζε ιζσύ ηιρ δςναηόηηηερ ηιρ οποίερ η υρ άνυ απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ και η από
25.5.2010 Γ.. παπέσοςν.
7. Ανακοινώθηκε όηι σπηζιμοποιήθηκαν 110.000 ίδιερ μεηοσέρ ηιρ οποίερ η εηαιπία διακπαηούζε για ηην
απόκηηζη μεηοσών άλλυν εηαιπιών ζηο πλαίζιο ηηρ ζηπαηηγικήρ ηηρ, καθώρ αςηέρ ειζθέπθηκαν ζηην αύξηζη
ηος μεηοσικού κεθαλαίος ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS Ανώνςμη Δηαιπεία
Παποσήρ Δπενδςηικών Τπηπεζιών». Η εηαιπία καηέσει ποζοζηό 15% ηος μεηοσικού κεθαλαίος ηηρ «S.I.L.K.
CAPITAL PARTNERS Ανώνςμη Δηαιπεία Παποσήρ Δπενδςηικών Τπηπεζιών». Σο ςπόλοιπο ηυν ιδίυν μεηοσών
πος διακπαηεί η εηαιπία ανέπσεηαι ζε 198.000 μεηοσέρ.
Επί όλφν ηφν ανφηέρφ θεμάηφν ηης Έκηακηης Γενικής Σσνέλεσζης ηα ποζοζηά απαρηίας και πλειουηθίας
έτοσν φς ακολούθφς: Μεηοτές 5.347.766 επί ζσνόλοσ 7.149.600 ήηοι ποζοζηό απαρηίας 74,798% μη
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σπολογιζόμενφν 198.000 ιδίφν κοινών μεηοτών ηης Εηαιρίας. Υπέρ υήθιζαν επί όλφν ηφν θεμάηφν
5.347.766 μεηοτές, ήηοι ποζοζηό 100% επί ηοσ ζσνόλοσ ηφν μεηοτών ποσ εκπροζφπήθηκαν.

