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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

 

Η  ΚΡΙ‐ΚΡΙ  Α.Β.Ε.Ε  ανακοινώνει  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  19  παράγραφος  2 

του  Ν.  3556/2007,  ότι  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  προτίθεται  να 

προτείνει  στην  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  της  18ης  Ιουνίου  2013  τις  ακόλουθες 

τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας: 

 

Άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί του μετοχικού κεφαλαίου 

 

Συνεπεία:  α)  της  προτεινόμενης  αύξησης  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της 

Εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, 

συνολικού ύψους €3.637.164,96 και έκδοση 11.021.712 νέων μετοχών, ονομαστικής 

αξίας €0,33, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους (επιπλέον 1 νέα για κάθε 

3 παλαιές), β) της προτεινόμενης αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 

από  €0,33  σε  €0,44  με  ταυτόχρονη  μείωση  του  αριθμού  τους  ‐  συνένωση  σε 

33.065.136  (reverse  split:  3  νέες  για  κάθε  4  παλαιές)  και  γ)  της  προτεινόμενης 

μείωσης  του μετοχικού  κεφαλαίου  της  Εταιρίας,  συνολικού ύψους €1.983.908,16, 

με μείωση  της  ονομαστικής αξίας  της μετοχής από €0,44  σε €0,38  και  επιστροφή 

κεφαλαίου  με  καταβολή  μετρητών  στους  μετόχους  ποσού  €0,06  ανά  μετοχή, 

προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 5  του καταστατικού της Εταιρείας, με την 

προσθήκη των ακολούθων παραγράφων: 

 

Προσθήκη εδαφίου υπό το γράμμα «σ» σίγμα  με το εξής περιεχόμενο: 

«σ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά  το ποσό των 

τριών  εκατομμυρίων  εξακοσίων  τριάντα  εφτά  χιλιάδων  εκατόν  εξήντα  τεσσάρων 

ευρώ  και  ενενήντα  έξι  λεπτών  (€3.637.164,96),  που  πραγματοποιήθηκε  με 
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κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του αναπτυξιακού νόμου 2601/98. 

Η  εν  λόγω  δε αύξηση πραγματοποιήθηκε με  έκδοση  έντεκα  εκατομμυρίων  είκοσι 

μία χιλιάδων εφτακοσίων δώδεκα (11.021.712) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών 

δηλ.  αύξηση  του  συνολικού  αριθμού  τους,  από  τριάντα  τρία  εκατομμύρια  εξήντα 

πέντε  χιλιάδες  εκατόν  τριάντα  έξι  (33.065.136)  κοινές  ονομαστικές  μετοχές 

ονομαστικής αξίας της καθεμιάς τριάντα τριών λεπτών του euro (0,33€), σε σαράντα 

τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα οχτώ (44.086.848) 

κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς τριάντα τριών λεπτών 

του  euro  (0,33€)  συνολικά,  που  αποφασίσθηκε  δυνάμει  του  από  18‐06‐2013 

πρακτικού  της  18ης  τακτικής  ΓΣ  (Φ.Ε.Κ.  με  αρ.  __________  από  ____________ 

ειδικό τεύχος Α.Ε.  & ΕΠΕ), οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο 

ποσό  των  δεκατεσσάρων  εκατομμυρίων  πεντακοσίων  σαράντα  οχτώ  χιλιάδων 

εξακοσίων  πενήντα  εννέα  ευρώ  και  ογδόντα  τεσσάρων  λεπτών  (14.548.659,84  €) 

και  διαιρείται  σε  σαράντα  τέσσερα  εκατομμύρια  ογδόντα  έξι  χιλιάδες  οχτακόσιες 

σαράντα  οχτώ  (44.086.848)  κοινές  άυλες  ονομαστικές  μετοχές  ονομαστικής  αξίας 

της καθεμιάς τριάντα τριών λεπτών euro (0,33€)». 

 

Προσθήκη εδαφίου υπό το γράμμα «τ» ταυ  με το εξής περιεχόμενο: 

«τ) Με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα τρία 

λεπτά euro (0,33€) σε σαράντα τέσσερα λεπτά euro (0,44€) με ταυτόχρονη μείωση 

του  αριθμού  τους  από  σαράντα  τέσσερα  εκατομμύρια  ογδόντα  έξι  χιλιάδες 

οχτακόσιες σαράντα οχτώ (44.086.848) κοινές ονομαστικές μετοχές σε τριάντα τρία 

εκατομμύρια  εξήντα  πέντε  χιλιάδες  εκατόν  τριάντα  έξι  (33.065.136)  κοινές 

ονομαστικές  μετοχές  (reverse  split),  που  αποφασίσθηκε  δυνάμει  του  από  18‐06‐

2013  πρακτικού  της  18ης    τακτικής  ΓΣ    (Φ.Ε.Κ.  με  αρ.  __________  από 

____________ ειδικό τεύχος Α.Ε.  & ΕΠΕ), οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 

ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα οχτώ 

χιλιάδων  εξακοσίων  πενήντα  εννέα  ευρώ  και  ογδόντα  τεσσάρων  λεπτών 

(14.548.659,84 €) και διαιρείται σε τριάντα τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες 

εκατόν τριάντα έξι (33.065.136) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της 

καθεμιάς σαράντα τεσσάρων λεπτών euro (0,44€)» 
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Προσθήκη εδαφίου υπό το γράμμα «υ» ύψιλον  με το εξής περιεχόμενο: 

«υ) Με  τη μείωση  του μετοχικού  κεφαλαίου  της  εταιρίας  κατά  το ποσό  του 

ενός  εκατομμυρίου  εννιακοσίων  ογδόντα  τριών  χιλιάδων  εννιακοσίων  οχτώ  ευρώ 

και δεκαέξι λεπτών (1.983.908,16€) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της 

μετοχής από σαράντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (0,44 €), σε τριάντα οχτώ λεπτά του 

Ευρώ  (0,38  €)  και  επιστροφή  κεφαλαίου  με  καταβολή  μετρητών  στους  μετόχους 

ποσού έξι λεπτών του Ευρώ  (0,06 €) ανά μετοχή, που αποφασίσθηκε δυνάμει του 

από 18‐06‐2013  πρακτικού  της 18ης    τακτικής  ΓΣ    (Φ.Ε.Κ.  με αρ. __________  από 

____________ ειδικό τεύχος Α.Ε.  & ΕΠΕ), οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 

ανέρχεται  στο  ποσό  των  δώδεκα  εκατομμυρίων  πεντακοσίων  εξήντα  τεσσάρων 

χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών  (12.564.751,68€) 

και διαιρείται σε   τριάντα τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα 

έξι (33.065.136) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς  

τριάντα οχτώ λεπτών euro (0,38€)». 

 

Τροποποίηση  του  προοιμίου  του  Άρθρου  5  του  Καταστατικού  της  εταιρίας  

περί του «μετοχικού κεφαλαίου» ως εξής:  

«Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρίας  ορίζεται  στο  ποσό  των  δώδεκα 

εκατομμυρίων πεντακοσίων  εξήντα  τεσσάρων  χιλιάδων  εφτακοσίων πενήντα  ενός 

ευρώ  και  εξήντα  οχτώ  λεπτών  (12.564.751,68€)  και  διαιρείται  σε    τριάντα  τρία 

εκατομμύρια  εξήντα  πέντε  χιλιάδες  εκατόν  τριάντα  έξι  (33.065.136)  κοινές  άυλες 

ονομαστικές  μετοχές  ονομαστικής  αξίας  της  καθεμιάς    τριάντα  οχτώ  λεπτών euro 

(0,38€)». 


