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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«AΧΑΡΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΑΧΑΡΝΩΝ 330
Αρ. ΓΕΜΗ 4321201000
ΑΦΜ 999984795

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ
ΓΙΑ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών και
το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «AΧΑΡΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», με Αρ. ΓΕΜΗ: 4321201000, (εφεξής, η «Εταιρεία»), ανακοινώνεται ότι η Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 02/09/2022 αποφάσισε:
(α) την ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 33.700,00 ευρώ,
με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 16,85 ευρώ, ήτοι από 29,35 ευρώ σε
12,50 ευρώ, με σκοπό την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας αντίστοιχου ποσού, και (β) την
ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 40.000,00 ευρώ, με
καταβολή μετρητών και έκδοση 3.200 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσής
12,50 ευρώ η κάθε μία.

Μετά τις ανωτέρω -υπό (α) και (β)- αποφάσεις το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται
σε εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€65.000,00) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες διακόσιες (5.200)
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (€12,50) η
κάθε μία.

Οι σημερινοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αύξηση
κεφαλαίου, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι κκ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται να ασκήσουν το δικαίωμα
προτίμησής τους στην ως άνω αύξηση κεφαλαίου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία καταχώρησης της από 02/09/2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
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Για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κκ. μέτοχοι πρέπει να προσκομίσουν τις
μετοχές τους στην έδρα της Εταιρείας και να υπογράψουν το σχετικό Έντυπο Βεβαίωσης
Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης αναλαμβάνοντας την υποχρέωση έναντι της Εταιρείας για
την καταβολή του ποσού της αύξησης κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στις μετοχές που θα
δηλώσουν ότι προτίθενται να αναλάβουν, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την
ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο.

Μετά την πάροδο της άνω προθεσμίας και εφόσον οι κκ. μέτοχοι της Εταιρείας δεν ασκήσουν
(εν όλω ή εν μέρει) το δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές που τους αναλογούν, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα διαθέσει τις μη αναληφθείσες μετοχές σε μετόχους
της Εταιρείας που έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής τους, στην ανωτέρω
αναφερθείσα τιμή διάθεσης εκάστης.

Οι δικαιούχοι θα παραλαμβάνουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της Εταιρείας μετά την
ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.

Αθήνα, 02/09/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
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