
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «BOLD OGILVY & MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην αύξηση του 

μετοχικού της κεφαλαίου. 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BOLD OGILVY & MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10), με αρ. ΓΕΜΗ 339401000, 

(«Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30-06-2016 

αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά ποσό ενός εκατομμυρίου 

ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.080.000,00 €) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων  

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού ενενήντα ευρώ (90,00 €) η κάθε μία. 

Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της 

Εταιρείας, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο 

μετοχικό κεφάλαιο της, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα εγγράφονται για τρείς 

(3) νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με 

ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των νέων μετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

σήμερα ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (360.000,00 €), διαιρούμενο σε 

τέσσερεις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90,00 €) 

η κάθε μία και μετά την ολοκλήρωση της άνω αύξησης, θα ανέλθει σε ένα εκατομμύριο 

τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (1.440.000,00 €) διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες 

(16.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90,00 €) η κάθε μία.  

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα 

προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και την 7η Οκτωβρίου 

2016. Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας 

των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό της Εταιρείας με IBAN GR 

0501720090005009060569407, στην Τράπεζας Πειραιώς παραλαμβάνοντας από την 

Τράπεζα τη σχετική απόδειξη. Ως αιτιολογία για την κατάθεση θα πρέπει να αναγράφεται το 

όνομα του μετόχου και η ένδειξη «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου», άλλως «Α.Μ.Κ».   

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν 

σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το μη 

αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν 

την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους είτε σε τρίτους. 

 

Γέρακας, 15-07-2016 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 


