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Ανακοίνωση 

 

 

 

Σχολιασμός Δημοσιεύματος 

 

  

Η Δηαηξία CENTRIC ΠΟΛΥΜΔΣΑ Α.Δ., ζε ζπλέρεηα δεκνζηεπκάησλ ζηνλ έληππν θαη 

ειεθηξνληθό ηύπν πνπ αθνξνύλ ζε επηζηνιή ηνπ Σπλδέζκνπ Δπελδπηώλ 

Γηαδηθηύνπ (ΣΔΓ) ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο πξνηεηλόκελεο αύμεζεο κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο ζηελ επεξρόκελε Β' Δπαλαιεπηηθή Ταθηηθή Γεληθή 

Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ θαζώο θαη ζην εγθξηζέλ κέξηζκα από ηελ πξώηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο 24εο.6.2010, 

γλσζηνπνηεί ζην επελδπηηθό θνηλό ηα αθόινπζα:  

 

1. Σρεηηθά κε ηα αλαγξαθόκελα ζηελ επηζηνιή γηα ην εύινγν ηεο απνηίκεζεο 

θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε όζνλ αθνξά ηελ πξνηεηλόκελε αύμεζε 

ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε εηζθνξά κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο CD MEDIA 

θαη ηεο εηαηξίαο USMAR MANAGEMENT Ltd, ε Δηαηξία αθνινύζεζε πηζηά ην γξάκκα 

ηνπ λόκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ δεκνζηεύνληαο ηόζν ζην 

Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ όζν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο (www.centric.gr) ηελ 

πξνβιεπόκελε θαη' άξζξν 4.1.4.1.3 θαη 4.1.4.1.4 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΦΑ Έθζεζε 

πξνο ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, ε νπνία κεηαμύ άιισλ πεξηέρεη 

πεξηγξαθή ησλ δύν πξναλαθεξόκελσλ εηαηξηώλ, ηηο απνηηκήζεηο ησλ αλεμάξηεησλ 

ειεγθηώλ νξθσηώλ-ινγηζηώλ, ηε ζρεηηθή γλσκάηεπζε απηώλ αιιά θαη ηε 

ζθνπηκόηεηα ησλ ελ ιόγσ εμαγνξώλ. Οκνίσο, νη απνηηκήζεηο ησλ νξθσηώλ 

ειεγθηώλ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή πξνο θαηαρώξηζε θαη 

δεκνζίεπζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 2190/1920. Σεκεησηένλ όηη νη ζρεηηθέο 

απνηηκήζεηο βαζίδνληαη ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ελδεδεηγκέλεο κεζόδνπο ηόζν από ηε 

βηβιηνγξαθία όζν θαη από ηελ πξαθηηθή.  

Καηά ζπλέπεηα ηα αλαγξαθόκελα ζηελ ελ ιόγσ επηζηνιή ηνπ πεξί ειιείςεσο 

γλσκάηεπζεο από ΔΠΔΥ, είλαη ηνπιάρηζηνλ άζηνρα αθνύ έρνπλ ήδε πιεξσζεί νη 

εθ ηεο θείκελεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο. Η 

αλαθνξά ζην άξζξν 4.1.4.1.3(2) ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΦΑ είλαη πξνθαλώο 

απνηέιεζκα ζπγρύζεσο θαη παξεξκελείαο ελλνηώλ θαζώο αθνξά μεθάζαξα ηελ 

πεξίπησζε εμαγνξάο άιιεο εηαηξίαο θαη όρη ηελ πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ κε εηζθνξά ζε είδνο. Σην πιαίζην ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ κεηόρσλ 

ηεο Δηαηξίαο καο, ην ζύλνιν ησλ ελ ιόγσ ζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

απνηηκήζεσλ, ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζηελ επεξρόκελε Β' 

Δπαλαιεπηηθή Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο ζηηο 

20εο.7.2010 όπνπ ζα ηεζνύλ ηειηθά πξνο ςήθηζε νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο.  

 

2. Δπηπιένλ, όζνλ αθνξά ηα αλαγξαθόκελα ζηελ ελ ιόγσ επηζηνιή γηα δηαλνκή 

από ηελ Δηαηξία κεξίζκαηνο θαηώηεξνπ ηνπ λνκίκνπ, ηα ζρεηηθά ζρόιηα ηεο 

επηζηνιήο είλαη απνιύησο αλαθξηβή θαη αβάζηκα αθνύ ην πξνο δηαλνκή κέξηζκα, 

ην νπνίν εγθξίζεθε από ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο 

ηεο 24.6.2010, αληηζηνηρεί αθξηβώο ζε απηό πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε 



λνκνζεζία γηα ηε δηάζεζε ησλ θεξδώλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο κεηά ηελ αθαίξεζε 

ησλ εηαηξηθώλ θόξσλ θαη ηνπ εθ ηνπ λόκνπ πξνβιεπόκελνπ ηαθηηθνύ 

απνζεκαηηθνύ. Σπλεπώο θακία απνιύησο παξέθθιηζε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 

θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο δελ ππήξμε θαηά ηε δηαλνκή ηνπ κεξίζκαηνο ηεο 

ρξήζεο 2009. Σεκεηώλεηαη, πάλησο, όηη όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

δηαλνκή θαη θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο αλαθνηλώζεθαλ θαηά ηελ από 24.6.2010 

Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ-όπνπ νπδείο κέηνρνο έθεξε αληίξξεζε 

θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο- ελώ παξαηίζεληαη ζηελ από 25.6.2010 

ζρεηηθή δεκνζηεπκέλε αλαθνίλσζε ηεο Δηαηξίαο.  

 

3. H Centric ππνζηεξίδεη θαη ζπληάζζεηαη κε ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

θαη επηζπκεί ηελ πιήξε θαη νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ησλ επελδπηώλ. Σην 

πιαίζην απηό είλαη ζεκηηό λα ππάξρνπλ παξεκβάζεηο νη νπνίεο απνζθνπνύλ ζηελ 

παξνρή έγθπξεο θαη νινθιεξσκέλεο πιεξνθόξεζεο, νη νπνίεο όκσο ζα 

ζηεξίδνληαη ζε άξηζηε γλώζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ 

αλαθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ. Αλ ε γλώζε απηή δελ 

είλαη επαξθήο ή είλαη αλαθξηβήο, ειινρεύεη ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο ςεπδώλ θαη 

παξαπιαλεηηθώλ εληππώζεσλ νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ εμππεξεηνύλ ζηε 

δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ κεηόρσλ.  

Τέινο, αλαθέξνπκε πσο, ζην πιαίζην ηεο πάγηαο ηαθηηθήο ηεο Δηαηξίαο θαη 

ζπκκόξθσζεο απηήο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο, ε 

Υπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ είλαη θαζεκεξηλά ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνύ 

θνηλνύ γηα όπνηα εξσηήκαηα, δηεπθξηλίζεηο ή πιεξνθνξίεο ελώ ε ηζηνζειίδα ηεο 

Δηαηξίαο (www.centric.gr) παξέρεη αδηαιείπησο όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαη ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ην λόκν πιεξνθνξίεο γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ 

επελδπηώλ. 

 

 
Σχετικά με την CENTRIC 
 
Η βαζηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο CENTRIC είλαη ε ζπκκεηνρή ζε Δπξσπατθέο εηαηξίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη 
δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο αζιεηηθνύ ζηνηρήκαηνο θαη παηρληδηώλ. Οη ζπγαηξηθέο ηεο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ 
Sportingbet PLC γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζεκάησλ “Sportingbet” θαη “VistaBet” θαη “LexPoker” θαη κε 
ηε World Spreads Ltd γηα ηελ πξνώζεζε (marketing) ησλ πξντόλησλ financial spreads 
(www.spreads.gr). Δπίζεο, ε Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 
ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ. 
 
Για περισσότερες πληρουορίες οι κ.κ. Μέηοσοι μποπούν να απεςθύνονηαι: κα. Ζωή Μισούδη, 
Υπεύθςνη Εξςπηπέηηζηρ Μεηόσων και Εηαιπικών Ανακοινώζεων, ηηλ. 210-9480000.  
 

 

http://www.spreads.gr/

