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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 

ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 

«ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E.», κατά την συνεδρίασή του, η οποία έλαβε χώρα την 22α 

Απριλίου 2020, αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Καταστατικού της 

Εταιρείας καθώς και το άρθρο 26 του ν. 4548/2018, την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ποσό των πενήντα χιλιάδων 

τετρακοσίων Ευρώ (50.400,00 €) με την καταβολή μετρητών και με τη συνακόλουθη 

έκδοση δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (16.800) νέων κοινών, ονομαστικών μετά 

ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00 €) εκάστης μετοχής. 

Για την απόκτηση κάθε νέας μετοχής θα πρέπει να καταβάλλεται το ποσό των 3,00 

Ευρώ.  

Δικαίωμα προτιμήσεως για συμμετοχή στην ως άνω αύξηση με μετρητά έχουν όσοι 

ήταν μέτοχοι της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της συνεδριάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου (22.4.2020).  

Η ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση θα γίνεται από 

σήμερα και για τις προσεχείς 20 ημέρες.    

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 4548/2018, έχει ειδικό 

τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Eurobank με αριθμό IBAN: 

GR4302602130000510200119049 για την εν λόγω αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου, στον οποίο  λογαριασμό θα κατατίθεται το τίμημα των μετοχών 

απευθείας χωρίς την μεσολάβησή της. 

 

Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα δικαιούνται 

μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2019 (χρήση 2019), 



εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσει την 

διανομή μερίσματος για την χρήση αυτή.  

 

Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν 

είναι πλήρης, οι τυχόν νέες μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί θα διατεθούν 

σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4548/2018 κατά την κρίση  του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας.  

 

Βασιλικό, 22 Απριλίου 2020  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  


