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Πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα Σξίηε 20 Ινπιίνπ 2010 ε Β’ Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε, ζε ζπλέρεηα ηεο από 7 Ινπιίνπ 2010 αλαβιεζείζαο Α’ Δπαλαιεπηηθήο Σαθηηθήο 

Γεληθήο πλέιεπζεο, ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ζηελ νπνία παξέζηεζαλ 62 κέηνρνη θαηέρνληεο 11.670.334 κεηνρέο επί 

ζπλόινπ 26.751.887 κεηνρώλ εθπξνζσπνύληεο πνζνζηό 43,62% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη επνκέλσο ε Γεληθή πλέιεπζε απηή ζπλεδξίαζε έγθπξα ζε απαξηία 

επί όισλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 

Η Γεληθή πλέιεπζε κεηαμύ άιισλ ελέθξηλε ηελ αλάθιεζε ηεο απόθαζεο ηεο από 22.6.2009 

ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο πεξί απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνύ 

ηεο θεθαιαίνπ κε κεηξεηά.  

 

Ωο πξνο ην 7ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο πεξί απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξίαο κε εηζθνξά ζε είδνο (κεηνρώλ) δηά εθδόζεσο λέσλ κεηνρώλ ππέξ ησλ θπξίσλ ησλ 

εηζθεξόκελσλ κεηνρώλ, ν Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Δηαηξίαο εηζεγήζεθε, όπσο 

γηα ιόγνπο απόιπηεο δηαθάλεηαο, αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο θαη ζην βαζκό πνπ 

απηό επηηξέπεηαη ζηελ Δηαηξία από ην λόκν, νη εθζέζεηο απνηηκήζεσο ησλ πξνο εηζθνξά 

κεηνρώλ CD MEDIA θαη USMAR πξνθεηκέλνπ νη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο λα κνξθώζνπλ πιήξε 

άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό ν Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Δηαηξίαο 

πξόηεηλε ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ θαη ηε ζπλέρηζε ηνπο ηελ Πέκπηε 22 Ινπιίνπ θαη ώξα 

16.00, πξόηαζε πνπ έγηλε δεθηή από ηε Γεληθή πλέιεπζε.    

 

Γεληθόηεξα, όπσο έρεη ήδε αλαθέξεη ε Δηαηξία ζε αλαθνηλώζεηο ηεο πξνο ην επελδπηηθό θνηλό 

δηα ηεο εθζέζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο θαη επηζεκάλζεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδεηήζεσο, ε πξνηεηλόκελε εηζθνξά εληάζζεηαη ζην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηνπ νκίινπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζε θεξδνθόξεο επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη ηελ επέθηαζε 

ζην ρώξν ηεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο.  

 

ηόρνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ επελδύζεσλ είλαη ε ελδπλάκσζε ηνπ νκίινπ θαη ε ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ θαη ηαπηόρξνλα ε επίηεπμε δηαζπνξάο θηλδύλνπ κε ηελ πξνζζήθε  

ζπκπιεξσκαηηθώλ ππιώλσλ αλάπηπμεο γηα ηνλ όκηιν. 

 

ην πιαίζην απηό απνθαζίζηεθαλ από ηε δηνίθεζε ε αλσηέξσ εηζθνξά ησλ κεηνρώλ ησλ 

εηαηξηώλ CD MEDIA θαη USMAR, ε νπνία ζα πινπνηεζεί κέζσ ηεο εγθξηζείζαο αύμεζεο ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ππέξ ησλ κεηόρσλ ηεο CD MEDIA θαη USMAR. 

 

Σνλίζζεθε επίζεο όηη ε CD MEDIA, θαηέρεη εγεηηθή ζέζε αλάκεζα ζηηο εηαηξίεο δηαλνκήο 

ςπραγσγηθνύ ινγηζκηθνύ θαη πξντόλησλ νηθηαθήο δηαζθέδαζεο έρνληαο ρηίζεη καθξνρξόληεο θαη 

πξνζνδνθόξεο ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο κε κεγάινπο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνύ θαη ζηνρεύεη ζηε 

ζεκαληηθή αλάπηπμε ηεο ηόζν κέζσ ηεο δηεύξπλζεο ηεο παξερόκελεο γθάκαο πεξηερνκέλνπ 



 

θαζώο θαη κέζσ ηεο επέθηαζεο γεσγξαθηθά ζε λέεο αγνξέο όπσο Ρνπκαλία, Κύπξν, πξώελ 

Γηνπγθνζιαβία, Βνπιγαξία.  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ απόθηεζε ηνπ 49% ηεο USMAR ηνλίζηεθε όηη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο 

δηεύξπλζεο ηεο παξνπζίαο ηνπ νκίινπ ζην ρώξν ηεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο. Η USMAR έρεη 

ζπκβόιαην ζπλεξγαζίαο κε ηε νπεδηθή εηαηξία Unibet, κία από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξίεο ηνπ 

ρώξνπ ηεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο παγθνζκίσο, ε νπνία είλαη εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην 

ηεο ηνθρόικεο κε θεθαιαηνπνίεζε 4,3 δηο νπεδηθώλ Κνξσλώλ (~ 437 εθαη. επξώ). Η 

ζπλεξγαζία ηεο USMAR πξνβιέπεη ηελ πξνώζεζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Unibet ζηελ Διιεληθή 

γιώζζα. Η ζεκαληηθή παξνπζία ηεο UNIBET ζηνλ θιάδν θαη νη ζεηηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

ηνπ θιάδνπ ηεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο ζηελ Διιάδα είλαη νη νπζηαζηηθνί παξάγνληεο πνπ 

ειήθζεζαλ ππόςε γηα ηελ εηζήγεζε από ηε Γηνίθεζε ηεο εηζθνξάο κεηνρώλ ηεο USMAR. 

 

Η Centric εθηηκά όηη από ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θα 

ηεο απόθηεζεο ησλ ζπκκεηνρώλ ζε CD MEDIA θαη USMAR, ηα κεγέζε ηεο Δηαηξίαο ζα 

εληζρπζνύλ, ζπκβάιινληαο ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Δηαηξίαο, ζηε δηαζπνξά ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ζηελ θεξδνθνξία ηεο Δηαηξίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


