ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ
ΔΙΑΣΑΞΕΩ ΣΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ 14Η ΜΑΡΣΙΟΤ 2012,
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΣΟΤ Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 1ο: Απόθαζε γηα αύμεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία.
ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΗ
Η Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε νκόθσλα, κε πιεηνςεθία θαη αλαινγία έγθπξσλ ςήθσλ ….%
επί ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο (ήηνη ………..….. κεηνρέο, θαη
………..….. έγθπξεο ζεηηθέο ςήθνπο) γηα ηελ απόθηεζε από ηελ εηαηξία επηπιένλ πνζνζηνύ
έσο 15% ήηνη , απόθηεζε έσο δύν ρηιηάδσλ ηεζζάξσλ (2.004) αλσλύκσλ κεηνρώλ ηεο
εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΠΡΟΜΟΚΑΡΣΟΝ ΥΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο έσο εθαηό ρηιηάδσλ (100.000,00) επξώ, κε
βάζε θαη ηελ από Ννέκβξην 2011 έθζεζε απνηίκεζεο ηεο αλεμάξηεηεο εηαηξείαο VALUATION
& RESEARCH SPECIALISTS (VRS).

Θέμα 2ο: Παξνρή άδεηαο γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κεηαμύ ηεο εηαηξείαο θαη κειώλ
Δ, ζύκθσλα κε ην άξ. 23α παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, γηα ηελ απόθηεζε κεηνρώλ
εθδόζεσο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο.
ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΗ
Η Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε νκόθσλα, κε πιεηνςεθία θαη αλαινγία έγθπξσλ ςήθσλ ….%
επί ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο (ήηνη ………..….. κεηνρέο, θαη
………..….. έγθπξεο ζεηηθέο ςήθνπο) ηελ ρνξήγεζε εηδηθήο έγθξηζεο (αδείαο) γηα ηελ ζύλαςε
ζπκβάζεσλ κεηαμύ ηεο εηαηξείαο θαη κειώλ ηνπ Δ.., ζύκθσλα κε ην άξ. 23α παξ. 2 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, γηα ηελ απόθηεζε από ηελ εηαηξεία επηπιένλ πνζνζηνύ έσο 15%, κε απόθηεζε
έσο δύν ρηιηάδσλ ηεζζάξσλ (2.004) αλσλύκσλ κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία
«ΠΡΟΜΟΚΑΡΣΟΝ ΥΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» έλαληη
ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο έσο εθαηό ρηιηάδσλ (100.000,00) επξώ, κε βάζε θαη ηελ από Ννέκβξην
2011 έθζεζε απνηίκεζεο ηεο αλεμάξηεηεο εηαηξείαο

VALUATION & RESEARCH

SPECIALISTS (VRS).
Επίζεο

ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδνηεί

ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξίαο

λα

δηαπξαγκαηεπζεί θαη θαζνξίζεη θαηά ηελ ειεύζεξε θξίζε ηνπ ηνπο εηδηθνύο όξνπο ηεο
κεηαβίβαζεο ησλ αλσηέξσ κεηνρώλ, πξνβεί ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα πξνο ηνλ ζθνπό ηεο
πινπνηήζεσο ηεο παξνύζαο απνθάζεσο θαη νξίζεη ην πξόζσπν ην νπνίν ζα ππνγξάςεη
ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο σο αγνξάζηξηαο ηηο ζπκβάζεηο κεηαβίβαζεο
κεηνρώλ θαη θάζε ζρεηηδόκελν έγγξαθν .

