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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ» 

ΕΔΡΑ: Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, Εμπορική Στοά - Εμπορικό Κέντρο Ευκαρπίας 

ΑΡ. ΜΑΕ 34934/062/B/96/0014 

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 042051706000 

ΑΦΜ: 094449780 

 

ΓΙΑ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών και το 

καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 042051706000 (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνεται ότι η Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την επαναληπτική συνεδρίαση της 09/09/2022 

αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα εννέα 

χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€279.976,95), με καταβολή 

μετρητών και έκδοση δεκαεννέα χιλιάδων ογδόντα πέντε (19.085) νέων ονομαστικών δεσμευμένων 

μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€14,67) 

η κάθε μία. 

 

Η ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση κεφαλαίου και αντίστοιχη τροποποίηση του 

άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 28η 

Σεπτεμβρίου 2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3071038. 

 

Οι σημερινοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, δικαίωμα 

προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. 

  

Κατόπιν των ανωτέρω, οι κκ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής 

τους στην ως άνω αύξηση κεφαλαίου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

καταχώρησης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

 

Για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει εντός της ως άνω προβλεπόμενης 

προθεσμίας να προσκομίσουν τους τίτλους των μετοχών τους στην Εταιρεία και να υπογράψουν το 

σχετικό Έντυπο Βεβαίωσης Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης αναλαμβάνοντας την υποχρέωση έναντι 

της Εταιρείας για την καταβολή του ποσού της αύξησης, που αντιστοιχεί στις μετοχές που θα δηλώσουν 
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ότι προτίθενται να αναλάβουν, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία 

καταχώρησης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

 

Μετά την πάροδο της άνω προθεσμίας και εφόσον μέτοχοι της Εταιρείας δεν ασκήσουν το δικαίωμα 

προτίμησης στις νέες μετοχές που τους αναλογούν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα διαθέσει 

τις μη αναληφθείσες μετοχές σε λοιπούς μετόχους της Εταιρείας που έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα 

προτίμησής τους, στην ανωτέρω αναφερθείσα τιμή διάθεσης εκάστης. 

 
Οι δικαιούχοι θα παραλαμβάνουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση 

της αύξησης κεφαλαίου. 

 
Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, 29/09/2022 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


