ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «T.O. CONSTRUCTIONS A.E.» που εδρεύει
στον Άλιμο Αττικής (Σολωμού 20) με αρ. ΓΕΜΗ 154772401000, ανακοινώνει ότι η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.02.2021 αποφάσισε την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε Ευρώ δεκαοκτώ
εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων τριακοσίων δέκα (€18.700.310,00)
διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσια εβδομήντα χιλιάδες τριάντα μία
(1.870.031) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ της
κάθε μιας, κατά ποσό τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
(3.500.000,00 €) με την έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων χιλιάδων (350.000)
νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ποσού δέκα ευρώ (10,00 €)
η κάθε μία. Μετά την ολοκλήρωση της αποφασισθείσας από την άνω Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της
θα ανέλθει σε είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες τριακόσια δέκα
(€22.200.310) ευρώ διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες
τριάντα μία (2.220.031) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα
(€10,00) ευρώ κάθε μίας. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα
με το Νόμο, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής
τους στο μετοχικό κεφάλαιο της, ήτοι με αναλογία 0,1871626727 νέες κοινές
ονομαστικές μετοχές ανά 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας να ασκήσουν το
δικαίωμα προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός
δεκατεσσάρων (14) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος και να προβούν σε
καταβολή της αξίας των νέων μετοχών μέχρι και την 3η Μαρτίου 2021. 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: GR96
0140 1540 1540 0232 0017 702, της Τράπεζας ALPHA BANK παραλαμβάνοντας
από την Τράπεζα τη σχετική απόδειξη. Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφεται
ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο/επωνυμία του μετόχου.
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, το μη
αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του.
Άλιμος, 17.02.2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο

