ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ ΑΕ»
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Στην ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ ΑΕ» και αρ. ΑΡ.Μ.Α.Ε
38744/70/Β/97/37 και ΑΡ. ΓΕΜΗ 077129527000 ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική
Συνέλευση της 9ης Ιουνίου 2015 και η εξ’ αναβολής Τακτικής Γ.Σ την 2η Ιουνίου 2015,
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Ευρώ δυο
εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.250.000,00€) με την καταβολή
μετρητών 1.802.000,00€ ένα εκατομμύριο οχτακοσίων δύο χιλιάδων ευρώ και την
εισφορά σε είδος ποσού τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (448.00,00€) και με
την έκδοση και διάθεση 375.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 6,00€
έκαστη.
Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το Νόμο, έχουν οι παλαιοί
μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα
προτίμησης στην ποιο πάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι και την 10/07/2015.
Η αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ότι οι δηλώσεις άσκησης του δικαιώματος
προτίμησης στην αύξηση από τους υφιστάμενους μετόχους θα πρέπει να γίνουν εγγράφως
με e-mail στο mail της εταιρείας acc@crete-golf.gr ή στο fax στο 28970 30180.
Ο ειδικός λογαριασμός στο όνομα της εταιρείας «ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.» για την
κατάθεση της αύξησης του κεφαλαίου είναι ο υπ΄ αριθμόν 0026.0020.11.0200915377 και
IBAN: GR4302600200000110200915377 λογ/μος της Eurobank Efg , υποκ. 25 Αυγούστου,
Ηράκλειο.
Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας (10.07.2015) 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 είτε στους υπόλοιπους μετόχους είτε σε πρόσωπα που
συνδέονται μαζί τους με στενή συγγενική σχέση ή είναι νομικό πρόσωπο που ελέγχεται
από αυτούς, είτε σε τρίτα πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

