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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Αυγούστου
2016 αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το
ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ευρώ με την έκδοση εκατό χιλιάδων
(100.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε λεπτά
(0,75 €) και των οποίων η τιμή διάθεσης ορίστηκε στην ονομαστική τους αξία, ήτοι
εβδομήντα πέντε λεπτά (0,75 €).
Η διάθεση των μετοχών θα γίνει με ιδιωτική εγγραφή αποκλειστικά με καταβολή
μετρητών, (με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του αρ. 13α΄του Κ.Ν.
2190/1920 «περί μερικής κάλυψης του μετ. κεφαλαίου).
Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για τους υφιστάμενους
μετόχους ορίζεται έως και τη 17/09/2016 ήτοι είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία
Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με προθεσμία
καταβολής της αύξησης έως και την 20/09/2016.
Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το Νόμο και το
καταστατικό, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής
τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμά
τους προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και την
17/09/2016, ημέρα Σάββατο.
Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα καταθέτουν σχετική αίτηση για
συμμετοχή στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και θα αποστέλλουν αυτήν στον
υπάλληλο της εταιρείας κο Δημήτρη Ρετάλη μέσω fax στο: 210-3317148 ή
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dretalis@compro.gr. Το αντίτιμο της αξίας των μετοχών
για τις οποίες εγγράφονται θα πρέπει να κατατίθεται στο λογαριασμό της εταιρείας με
αριθμό ΙΒΑΝ GR57 0260 2010 0009 0020 0201 826 της Τράπεζας EUROBANK,
παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη. Στην κατάθεση θα πρέπει να
αναγράφεται ως αιτιολογία το όνομα του μετόχου και η πρόταση «Αύξηση

Μετοχικού Κεφαλαίου COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» Επισημαίνεται ότι
δικαιούχος / συν δικαιούχος του λογαριασμού από τον οποίο μεταφέρονται τα
χρήματα, θα πρέπει να είναι και ο αιτών της Αίτησης Συμμετοχής στην Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχος.
Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν
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
εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε
σε τρίτους.
Αθήνα, 29/08/2016
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