
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2017 EKTAKTHS ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ. ΓΕΜΗ 112604508000  

ΘΕΜΑ 1ο: Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920. 

 Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απόκτηση από την Εταιρεία ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20. Θα προταθεί στους Μετόχους όπως 

- Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν να ανέλθει σε επτά εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες 

(7.700.000) μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,61% των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας. 

- Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διενεργηθούν οι αγορές να μην υπερβεί τους είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες, ήτοι μέχρι και 13-11-2019. 

- Οι αγορές των μετοχών να διενεργηθούν με κατώτερη τιμή 0.1 ευρώ και ανώτερη το 1 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση πώλησης σημαντικών άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Centric.  

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη μεταβίβαση προς την GVC Plc σημαντικών άυλων 

περιουσιακών στοιχείων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, ήτοι των Zatrix Limited, ECN Management 

LIMITED ECN Malta Holdings Limited. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία αφορούν τις 

υπηρεσίες προώθησης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ιστοσελίδες sportingbet, vistabet και bwin 

Αναλυτικά, σύμφωνα με την προτεινόμενη  σύμβαση, η Εταιρεία (μέσω των ανωτέρω θυγατρικών 

εταιρειών της) θα λάβει αρχικά το ποσό των 14,4 εκατ. ευρώ, σε διάστημα 15 ημερών από την 

ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός 

του 2017.  Εν συνέχεια, η συμφωνία προβλέπει ότι η Εταιρεία θα λάβει επιπλέον έως 20 εκατ. ευρώ μέχρι 

το 2020, πόσο που θα καταβληθεί τμηματικά και ανάλογα με τις εξελίξεις στη δραστηριότητα της 

αγοράστριας εταιρείας. Το έσοδο από τη συμφωνία θα ενισχύσει σχεδόν αυτούσιο τη ρευστότητα του 

ομίλου της Εταιρείας με στόχο να αξιοποιηθεί για τις νέες επενδύσεις. Περισσότερες πληροφορίες για την 

εν λόγω συναλλαγή έχουν λάβει οι μέτοχοι δια του Πληροφοριακού Σημειώματος που δημοσίευσε 

σχετικώς η Εταιρεία. 

 


