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AUTOHELLAS ATEE 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
(28.06.2013) 

 

Η Autohellas, ελεκεξώλεη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4.1.3.3 ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ όηη θαηά ηε 
Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο,  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 28ε Ινπλίνπ 2013, ώξα 
13:00, ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζηελ Κεθηζηά, παξέζηεζαλ ή αληηπξνζσπεύζεθαλ 25 κέηνρνη πνπ 
εθπξνζώπεζαλ 27,917,155 κεηνρέο επί ζπλόινπ 36.360.000, ή 76.78% επί ηνπ ζπλνιηθνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.  

Η Ετήσια Γενική σσνέλεσση έλαβε τις παρακάτω απουάσεις: 

 Δλέθξηλε νκόθσλα ηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  (εηαηξείαο θαη νκίινπ) ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 
31.12.2012, ηελ ζρεηηθή Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζώο θαη ην Πηζηνπνηεηηθό Διέγρνπ ησλ 
Διεγθηώλ. 

 Δλέθξηλε νκόθσλα ηελ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε 
επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2012. 

 Δπέιεμε νκόθσλα ηελ ΔΝΔΛ Διεγθηηθή ΑΔ λα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 
2013, εμέιεμε έλα ηαθηηθό θαη έλα αλαπιεξσκαηηθό Οξθσηό Διεγθηή – Λνγηζηή θαη ελέθξηλε ηελ ακνηβήο 
ηνπο. 

 Δλέθξηλε νκόθσλα ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ από 01.01.2012 έσο 31.12.2012 ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη έδσζε ηελ πξνέγθξηζε ησλ ακνηβώλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 
01.01.2013 έσο 31.12.2013 

 

 Δλέθξηλε νκόθσλα  ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κέζσ ηαπηόρξνλεο  (i) αύμεζεο ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηεο θνηλήο νλνκαζηηθήο κεηά ςήθνπ κεηνρήο ηεο Δηαηξίαο θαη κείσζεο ηνπ 
ζπλνιηθνύ αξηζκνύ απηώλ κε ζπλέλσζε ησλ ελ ιόγσ κεηνρώλ (reverse split) θαη (ii) κείσζε ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο κε ζθνπό ηελ αλαινγηθή πξαγκαηηθή δηαλνκή κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο 
θαζώο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο ιόγσ ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ. 

Πνην ζπγθεθξηκέλα απνθαζίζηεθε: 

α)H ζπλέλσζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο αλά 3, δειαδή γηα θάζε 3 παιαηέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο 

εηαηξίαο λα εθδνζεί κηα λέα.  πλεπώο ε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηώλ 36.360.000 θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κε 

ςήθν κεηνρώλ έθδνζεο ηεο Δηαηξίαο, νη νπνίεο είραλ έθαζηε νλνκαζηηθή αμία 0,32 επξώ, κε 12.120.000 

λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κε ςήθν κεηνρέο, έθαζηε ησλ νπνίσλ ζα έρεη νλνκαζηηθή αμία 0,96 επξώ. β. Η 

κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο θάζε κεηνρήο από 0,96 

επξώ ζε 0,32 επξώ, άξα ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά 7.756.800 επξώ, ήηνη από 11.635.200 

επξώ ζηα 3.878.400 επξώ, δηαηξνύκελνπ ζε 12.120.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε ςήθν, νλνκαζηηθήο 

αμίαο 0,32 επξώ ε θάζε κία. Σν αλσηέξσ πνζό ησλ 7.756.800 επξώ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κείσζε ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο ζα δηαλεκεζεί ζηνπο κεηόρνπο, κε ηελ θαηαβνιή ζε απηνύο κεηξεηώλ 

θαηά ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο, ήηνη θάζε κέηνρνο ζα ιάβεη πνζό 

0,64 επξώ αλά κεηνρή 

Οη εκεξνκελίεο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία  είλαη νη εμήο : 

Απνθνπή  :    Σεηάξηε 16 Οθησβξίνπ 2013 
Γηθαηνύρνη επηζηξνθήο θεθαιαίνπ (record-date):  Παξαζθεπή 18 Οθησβξίνπ 2013  
Έλαξμε θαηαβνιήο επηζηξνθήο θεθαιαίνπ: Πέκπηε 24 Οθησβξίνπ 2013 
 

 Δλέθξηλε θαηά πιεηνςεθία ηελ αγνξά αθηλήησλ από ηελ εηαηξεία ΒΔΛΜΑΡ Α.Δ. 

Κεθηζηά 28.06.2013 

Σν Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην 


