ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ Α.Ε.»,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Με την παρούσα προσκαλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ Α.Ε.», αρ. ΜΑΕ 2221/70/Β/869/47 και αρ. ΓΕ.ΜΗ 123649399000 , που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η Εταιρία), να ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησής τους στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που
αποφασίσθηκε κατά την από 30.06.2013 συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά ποσό εκατό τριάντα χιλιάδες διακόσια (130.200,00) ευρώ,
με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού καταθέσεων μετόχων για αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου ποσού 69. 460,48 ευρώ και του υπολοίπου ποσού 60.739,52 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 434.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστη, εκ των οποίων 303.800 ονομαστικές μετά ψήφου και 130.200 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, και τιμή διαθέσεως τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) για κάθε νέα μετοχή. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το νόμο, έχουν οι υφιστάμενοι κατά το χρόνο της αύξησης
μέτοχοι της Εταιρίας σε ολόκληρο το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
της εκάστοτε κατηγορίας μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο
μετοχικό κεφάλαιο της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών (δηλ. οι κάτοχοι κοινών μετοχών έχουν δικαίωμα προτίμησης για κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται με την έκδοση νέων κοινών μετοχών, και οι κάτοχοι προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών έχουν δικαίωμα προτίμησης για κάλυψη της αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται με την έκδοση νέων προνομιούχων
άνευ ψήφου). Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να ασκηθεί εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη δημοσίευση ή αποστολή σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 9
άρθρου 13 κ.ν. 2190/1920, και πάντως όχι πέραν της πιο κάτω οριζόμενης προθεσμίας για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρία θα προσκαλέσει τους μετόχους για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης με δημοσίευση σχετική πρόσκλησης στο τεύχος Α.Ε. και ΓΕ.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
ή/και με αποστολή συστημένης επιστολής ή/και επίδοση εξώδικης δήλωσης στους
μετόχους, δεδομένου ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Αν η γνωστοποίηση της πρόσκλησης πραγματοποιηθεί και με τους δύο ανωτέρω τρόπους (δη-

μοσίευση στο ΦΕΚ και αποστολή/επίδοση πρόσκλησης) η προθεσμία για την άσκηση
του δικαιώματος προτίμησης θα αρχίζει για τον εκάστοτε μέτοχο από το προγενέστερο χρονικό σημείο κατά το οποίο θα έχει πραγματοποιηθεί η δημοσίευση ή επίδοση/αποστολή της πρόσκλησης. 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 ελεύθερα κατά την κρίση του το μη αναληφθέν ποσό, σύμφωνα με το νόμο. Προθεσμία για την
καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει οριστεί έως και τις 30.10.2013.
Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους θα υποβάλουν στην
Εταιρία σχετική δήλωση, προσκομίζοντας τις μετοχές τους ή τους τίτλους αυτών και
το δελτίο της Αστυνομικής τους ταυτότητας, και θα καταβάλουν το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που τους αναλογεί καταθέτοντας στην Τράπεζα Alpha
Bank το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό
της Εταιρίας με αριθμό 661002320003344 028, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα
σχετική απόδειξη. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της
Εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της
Αστυνομικής τους ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν
επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
Ηράκλειο 30.06.2013
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
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