ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Tης Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «INVESTMENT ANALYSIS
FINANCIAL

SERVICES

δικαιώματος

Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

προτίμησης

για

των

την

παλαιών

ενάσκηση
μετόχων

του
στην

αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
1. Η Εταιρεία με τη επωνυμία «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL
SERVICES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και αρ. ΜΑΕ 46938/06/Β/00/16 ανακοινώνει
ότι η από 13.07.2016 Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε αύξηση του Mετοχικού Kεφαλαίου της
εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων (162.000,00)
Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων
(540.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30
του

Ευρώ. Ορίστηκε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για την καταβολή

της Αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση έχουν οι παλαιοί μέτοχοι
της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο,
με

ταυτόχρονη

καταβολή

της

αξίας

των

μετοχών,

στην

Τράπεζα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις
οποίες

εγγράφονται

5211−014706−517,

στο

λογαριασμό

της

Εταιρείας

με

αριθμό

παραλαμβάνοντας

από

την

Τράπεζα

σχετική

απόδειξη.
3. Οι μέτοχοι καλούνται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην
ανωτέρω αύξηση, μέσα σε προθεσμία (3) τριών μηνών από την ημέρα
νόμιμης δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Επίσης εξουσιοδοτείται το
Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. 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 δύναται να
διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την
κρίση του, είτε σε υφιστάμενους μετόχους, που εκδήλωσαν την επιθυμία

να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω αύξηση.
5.Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας για την ολοσχερή καταβολή
της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν καλύφθηκε το σύνολο
της αύξησης αυτής , το μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ότι αυξάνεται μέχρι το
ποσό της κάλυψης σύμφωνα άρθρο 13α του Ν. 2190/20.

Θεσσαλονίκη, 06-12-2016
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