
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLENIC FOOD INVESTMENTS Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», για άσκηση 

δικαιώματος προτίμησης  

 των μετόχων της, στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC FOOD INVESTMENTS Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

 και αρ. ΜΑΕ 45113/04/B/00/772012 ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση των 

μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 30-12-2013, αποφάσισε, την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00 €), 

με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000)  νέων μετοχών, 

ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε Ευρώ (25,00 €)  εκάστης και τιμή διάθεσης την ίδια 

με την ονομαστική αξία. 

Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το Νόμο, έχουν οι 

παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό 

κεφάλαιο, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετόχων.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα 

προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και την 04-03-

2014. 

Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους 

και το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, στην Τράπεζα Πειραιώς και θα 

καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο 

λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 5030-046620-849 παραλαμβάνοντας από την 

Τράπεζα σχετική απόδειξη.  

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 σύμφωνα με το Νόμο, το μη 

αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, σε παλαιούς μετόχους που 

εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους.  

Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά 

την ολοκλήρωση της αύξησης, με τη σχετική απόδειξη της Τράπεζας. Μπορούν 

επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.   

 

Σπάτα, 17-02-2014 



Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Χαράλαμπος Νικολουδάκης 

 

 


