Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου

1.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο αρχικά, κατά την σύστασή της είχε ορισθεί σε δρχ. 5.000.000 και
ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς. Διαιρείτο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η
κάθε μία.
2.
Στη συνέχεια το κεφάλαιο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 09.03.1988 αυξήθηκε
κατά δρχ. 20.000.000 και εκδόθηκαν 4.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η μία.
3.
Με την από 05.06.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά
δρχ. 40.000.000 με την έκδοση 8.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία.
4.
Με την από 01.11.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ.
45.000.000 με την έκδοση 9.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία.
5.
Με την από 16.04.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ.
110.000.000 με την έκδοση 22.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία.
6.
Με την από 30.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά
δρχ. 9.300.000 με την έκδοση 1.860 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία.
7.
Με την από 27.06.1998 απόφαση της 10ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το
μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 32.735.000 με 32.727.654 δρχ. από κεφαλαιοποίηση των διαφορών
αναπροσαρμογής της αξίας περιουσιακών στοιχείων, Ν.265/92, με 7.346 δρχ. από καταβολή μετρητών
για λόγους στρογγυλοποίησης και με έκδοση 6.547 μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. έκαστη.
8.
Με την από 26.06.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το μετοχικό
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 48.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Εταιρίας και με
έκδοση 9.600 μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών έκαστη.
9.
Με την από 16/12/1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά 67.000.000 με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
και με έκδοση 13.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμές η κάθε μία.
10.
Με την από 27.12.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση της
ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 5.000 δρχ. η κάθε μία σε 100 δρχ. με αντίστοιχη αύξηση του
αριθμού των μετοχών σε 3.770.350.
11.
Με την από 11.05.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση της
ονομαστικής αξίας των κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας από δραχμές 100,0 σε δραχμές 102,225
(€ 0,3) εκάστη και η αύξηση, για λόγους στρογγυλοποίησης, του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας
κατά δραχμές 3.512 με κεφαλαιοποίηση από τα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρίας.
12.
Μετά την αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών ανωνύμων μετοχών και την αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου όπως παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας πλέον ανέρχεται σε
δραχμές 377.038.512 διαιρούμενο σε 3.688.320 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών
102,225 (€ 0,3) εκάστη.
13.
Μετά την από 10/10/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
αποφασίσθηκε ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α.Α. η αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δραχμές 102.613.455 με την έκδοση 1.003.800 νέων κοινών ανωνύμων
μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 102,225 (€ 0,3) εκάστη, εκ των οποίων 953.610 μετοχές θα
διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή και οι 50.190 μετοχές με ιδιωτική
τοποθέτηση στο προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρίας με παραίτηση των παλαιών Μετόχων από το
δικαίωμα προτίμησής τους για τις μετοχές αυτές.

14.
Με την από 27/06/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας οι μετοχές της
Εταιρίας μετετράπησαν από Ανώνυμες σε Ονομαστικές.
15.
Με την από 31/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το Μετοχικό
Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 140.763,60 με α) Ευρώ 97.168,49 από την κεφαλαιοποίηση της
υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας με βάση το Νόμο 2065/1992
και β) Ευρώ 43.595,11 από την κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού συνολικού ποσού
Ευρώ 43.749,92. Μετά την αύξηση αυτή η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρίας αυξάνεται κατά
Ευρώ 0,03 και ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 0,33.
16.
Με την από 26/06/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας
το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού από Έκδοση μετοχών
Υπέρ το Άρτιο κατά το ποσό των Ευρώ 3.096.799,20 με ταυτόχρονη έκδοση 9.384.240 νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,33 εκάστη. Οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές θα
διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 1
παλαιά.
17.
Με την από 22/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας
το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών εις νέον της Εταιρίας κατά το
ποσό των Ευρώ 563.054,40 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,04.
18. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09.11.2018 και συνεπεία της
συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» από την
εταιρία, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας:
(i) αυξήθηκε κατά τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ και πενήντα
λεπτά (€479.427,50) λόγω εισφοράς των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης
εταιρίας με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα
(1.295.750) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών (€0,37) εκάστης, ενώ το
υπόλοιπο της καθαρής θέσης της απορροφούμενης εταιρίας ποσό ίσο με ένα εκατομμύριο διακόσιες
σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€1.246.451,55) θα αχθεί
στο λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων ως διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,
(ii) μειώθηκε κατά το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της που κατεχόταν από την απορροφούμενη
εταιρία, ήτοι ποσό ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία και είκοσι επτά λεπτά
(€1.101.183,27) που αντιστοιχεί σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν
εβδομήντα μία (2.976.171) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών (€0,37) εκάστης, με
ταυτόχρονη απόσβεση ισόποσου μέρους της αξίας κτήσεως που έχει η Απορροφούμενη Εταιρία για τις
εν λόγω μετοχές.
Έτσι, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια
πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα τρία λεπτά
(€4.586.497,43), δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα εννιά
(12.395.939) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,37) εκάστη.

