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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΙΧΜΗ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει τις αποφάσεις που έλαβε η 

Γενική Συνέλευση των μετόχων στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2016, ως 

ακολούθως:  

1. Απόφαση για λύση εταιρείας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20. 

Αποφασίστηκε η Εταιρεία να λάβει μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η λύση της εταιρείας 

και να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 405.000 ευρώ με σκοπό να 

καλύψει τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται για τη συνέχιση της λειτουργίας της 

εταιρείας. 

 

2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 405.000 ευρώ με την εισδοχή νέων μετόχων. 

1. Να οριστεί ως ελάχιστο ποσό της κάλυψης, το ποσό των 252.000 ευρώ με τη συμμετοχή ή μη 

παλαιών και νέων μετόχων. 

2. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση ενενήντα χιλιάδων 

(90.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη, οι οποίες θα 

διατεθούν σε τιμή υπέρ το άρτιο κατά τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50€), ήτοι προς τέσσερα 

ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50) ευρώ εκάστη, με συνολική αύξηση κεφαλαίου κατά 90.000 ευρώ 

και υπέρ το άρτιο έκδοση 315.000€, με συνολική αξία τετρακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ 

(405.000,00€).  

3. H καταβολή του κεφαλαίου θα γίνει στους λογαριασμούς της Εταιρείας στην 

Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό ΙΒΑΝ GR73 0172 3550 0053 5501 9347 894 και στη Bank 

of Cyprus με αριθμό CY42002001950000357022160775 με SWIFT/BIC: BCYPCY2N και 

μέχρι την αποκλειστική ημερομηνία της 16ης Ιουνίου 2016, ημέρα κατά την οποία 

καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνέλθει σε συνεδρία προκειμένου να διαπιστώσει 

ή μη την κάλυψη του απαιτούμενου κεφαλαίου. 
 

3. Τροποποίηση των άρθρων  5 & 22 του καταστατικού. 

Συνεπεία των παραπάνω ομόφωνων αποφάσεων της καθολικής έκτασης Γ.Σ., οι μέτοχοι 

ομοφώνως αποφασίζουν την τροποποίηση των άρθρων 5 και 22 του εταιρικού καταστατικού. 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 

 

https://online.bankofcyprus.com/netteller-web/AccountDetails.faces?accountId=f8891fed-06ae-4b4d-a367-d2e66f7d7138

