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ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και 

το Καταστατικό της εταιρείας, η Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της, κατά την συνεδρίασή της την 22.06.2015 αποφάσισε 

την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό διακοσίων τριάντα 

μίας χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (231.021,80 €) με την 

καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τριών 

(26.863) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ 

(8,60€) εκάστη. 

Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το Νόμο, έχουν οι 

παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα 

προτίμησής τους στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και την 

21.09.2015. 

Οι μέτοχοι για την άσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης θα προσκομίζουν τις 

μετοχές τους στην έδρα της Εταιρείας και θα υπογράψουν το σχετικό Έντυπο 

Βεβαίωσης Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης, αναλαμβάνοντας της υποχρέωση 

έναντι της Εταιρείας για την καταβολή του ποσού της αύξησης, που αντιστοιχεί στις 

μετοχές που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αναλάβουν μέσα στη προθεσμία που 

τάσσεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2015. 

Μετά την πάροδο της άνω προθεσμίας και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν 

δηλώσουν  ότι προτίθενται να καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα 

με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του είτε σε παλαιούς 

μετόχους, που διατύπωσαν το ενδιαφέρον να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό μετοχών 

από την αναλογία τους είτε σε τρίτους. 

Οι δικαιούχοι θα παραλαμβάνουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της Εταιρείας 

μετά την ολοκλήρωση της αύξησης. 

Αθήνα, 7.07.2015 
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