
 

Πέμπηη 22 Ιοςλίος 2010 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΕΙ ΔΕΤΣΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ  

(ΤΝΕΥΕΙΑ ΣΗ ΔΙΑΚΟΠΕΙΑ ΑΠΟ 20-7-2010 ΤΝΕΔΡΙΑΗ) 

      

 

 

Καηά ηη ζςνέσιζη ηηρ διακοπείζαρ από 20/7/2010 δεύηεπηρ Επαναληπηικήρ Σακηικήρ Γενικήρ 

ςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηηρ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΕΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ", πος έλαβε σώπα 

ζηιρ 22.7.2010 και ώπα 16:00, ζηα γπαθεία ηηρ έδπαρ ηηρ Εηαιπίαρ ζηο Μοζσάηο Αηηικήρ, επί 

ηηρ οδού Μακπςγιάννη απ. 20, και ζηην οποία παπαζηάθηκαν μέηοσοι, πος εκπποζυπούζαν 

ποζοζηό 41,19% ηος ζςνόλος ηυν μεηοσών και ηυν δικαιυμάηυν τήθος ηηρ Εηαιπίαρ, 

αποθαζίζθηκαν ηα εξήρ: 

 

1) Ωρ ππορ ηο έβδομο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, η Γενική ςνέλεςζη αποθάζιζε με 

πλειοτηθία 99,11% ηυν παπιζηαμένυν μεηόσυν ηην αύξηζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος ηηρ 

Εηαιπίαρ με ειζθοπά ζε είδορ (μεηοσών), διά εκδόζευρ νέυν μεηοσών ςπέπ ηυν κςπίυν ηυν 

ειζθεπόμενυν μεηοσών και ανηίζηοιση ηποποποίηζη ηος πεπί μεηοσικού κεθαλαίος άπθπος 5 

ηος Καηαζηαηικού ηηρ Εηαιπίαρ. ςγκεκπιμένα, η Γενική ςνέλεςζη αποθάζιζε:  

α) ηην αύξηζη καηά ποζό € 3.846.601,8 με έκδοζη 10.685.005 νέυν ονομαζηικών μεηοσών 

ονομαζηικήρ αξίαρ € 0,36 και ηιμή διάθεζηρ € 0,66 με ειζθοπά ζε είδορ ηος 14% ηυν μεηοσών 

ηηρ CD MEDIA και  

β) ηην αύξηζη καηά ποζό € 2.727.272,9 με έκδοζη 7.575.758 νέυν ονομαζηικών μεηοσών 

ονομαζηικήρ αξίαρ € 0,36 και ηιμή διάθεζηρ € 0,66 με ειζθοπά ζε είδορ ηος 41,81% ηυν 

μεηοσών ηηρ USMAR.  

 

ςνολικώρ αποθαζίζθηκε αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος ονομαζηικήρ αξίαρ € 6.573.874,68 με 

ηη έκδοζη 18.260.763 νέυν ονομαζηικών μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ € 0,36 έκαζηη και ηιμή 

διάθεζηρ € 0,66 ανά μεηοσή, ήηοι ηο ζςνολικό ποζό ηηρ αύξηζηρ ανέπσεηαι ζηο ποζό ηυν € 

12.052.103,58. Μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ υρ άνυ αύξηζηρ, ηο μεηοσικό κεθάλαιο ηηρ 

CENTRIC θα ανέλθει ζε ζηο ποζό ηυν € 16.204.554,00  διαιπούμενο ζε 45.012.650 μεηοσέρ 

ονομαζηικήρ αξίαρ € 0,33 έκαζηη.  

 

2) Ωρ ππορ ηο όγδοο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ηηρ Σακηικήρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ 

αποθαζίζηηκε ομοθώνυρ η ηποποποίηζη ηος πεπί ζκοπού άπθπος 4 ηος Καηαζηαηικού ηηρ 

Εηαιπίαρ. 

 

 


