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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» κατά τη 

συνεδρίασή της την 19.9.2014 αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου έως του ποσού των οχτακόσιων δέκα χιλιάδων Ευρώ (810.000), με 

κεφαλαιοποίηση υφισταμένων οφειλών και νέες εισφορές μετρητών με έκδοση συνολικά 

διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 

τριών Ευρώ (3,00€) εκάστης και ειδικότερα α) Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 

602.154 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση  μέρους της υφιστάμενης οφειλής της Atcom AE προς 

την μέτοχο ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ποσού 602,154€ σε μετοχές και την έκδοση διακοσίων 

χιλιάδων επτακοσίων δεκαοκτώ (200.718) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 

τριών Ευρώ (3,00€) εκάστης και β) την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού έως 207.846 

Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα 

δύο (69.282) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00€) εκάστης 

με δικαίωμα συμμετοχής όλων των παλαιών μετόχων πλην της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ  και την 

άσκηση δικαιώματος προτίμησης σε αυτήν εντός προθεσμίας που ορίζεται κατωτέρω, 

κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο και με 

δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης των μετοχών που δεν θα αναληφθούν από όσους μετόχους 

δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης επί του ανωτέρω κεφαλαίου της αυξήσεως από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προς νέους και παλαιούς μετόχους   και με τιμή 

διάθεσης καθορισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατ’ εξουσιοδότηση της 

γενικής συνέλευση, με δυνατότητα διάθεσης και υπέρ το άρτιο σε τιμή διάθεσης ανά 

μετοχή καθορισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν ρητής προς τούτο 

εξουσιοδότησης,  της διαφοράς δε από την τυχόν υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών 

προστεθείσας στο αποθεματικό της εταιρείας. Η γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης ότι 

εάν ωστόσο δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου η αύξηση, θα ισχύσει μέχρι του ποσού που θα 

καλυφθεί, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α παρ. 2 του Ν. 2190/1920. Μετά την ως άνω 

αύξηση και με την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 5.130.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 1.710.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 εκάστης.  



Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε α) την κεφαλαιοποίηση μέρους της 

υφιστάμενης οφειλής της Atcom AE προς την μέτοχο ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ποσού 602,154€ σε 

μετοχές και την έκδοση διακοσίων χιλιάδων επτακοσίων δεκαοκτώ (200.718) νέων 

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00€) εκάστης έως την 

17.10.2014 και β) την καταβολή του ποσού της αυξήσεως των 207.846 Ευρώ στο 

λογαριασμό όψεως της εταιρίας με αριθμό 169002320000956 της Τράπεζας Alpha Bank, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, ήτοι μέχρι την  17.10.2014 για τους 

παλαιούς μετόχους και σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το σύνολο των μετοχών από 

τους παλαιούς μετόχους μέχρι την ως άνω ημερομηνία, την διάθεση των μετοχών που 

τυχόν δεν θα αναληφθούν σε νέους μετόχους ελευθέρως και κατά την κρίση του 

Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και την 21.10.2014, με δυνατότητα διάθεσης και υπέρ το 

άρτιο σε τιμή διάθεσης ανά μετοχή καθορισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν 

ρητής προς τούτο εξουσιοδότησης,  της διαφοράς δε από την τυχόν υπέρ το άρτιο έκδοση 

των μετοχών προστεθείσας στο αποθεματικό της εταιρείας. 

 

Ως εκ τούτου καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να ασκήσετε το δικαίωμα προτίμησης που σας 

αναλογεί και να αναλάβετε την κάλυψη ολοκλήρου του αριθμού ή μέρους του αριθμού των 

Νέων Μετοχών που σας αναλογούν βάσει των υφισταμένων μετοχών που κατέχετε την 

19.9.2014, υπολογιζόμενες με το λόγο {Αρ. Υφισταμένων Μετοχών του παλαιού μετόχου Χ 

69.282/369.539 = Αρ. Αναλογουσών Νέων Μετοχών του παλαιού μετόχου} και τιμή διάθεσης 

κάθε Νέας Μετοχής τρία (3) Ευρώ εκάστη,  καταθέτοντας στον ανωτέρω λογαριασμό της 

Εταιρείας Atcom AE του ποσού που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που επιθυμείτε και 

δικαιούστε να αναλάβετε έως την 17.10.2014 ή/και τυχόν επιπλέον ποσό εφόσον επιθυμείτε 

να συμμετάσχετε στη διάθεση του τυχόν αδιαθέτου υπολοίπου μετοχών από παλαιούς 

μετόχους και να αναλάβετε αδιάθετες Νέες Μετοχές έως την 21.10.2014.  

Με εκτίμηση, 

Για την Εταιρεία «Atcom AE» 

Αχαρνές, 20.9.2014 

 

 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

Κωνσταντίνος Θεοτοκάς 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 


