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Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Φεβρουαρίου 2015 

 
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που 
πραγµατοποιήθηκε την 27η Φεβρουαρίου 2015, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή 
αντιπροσωπεύθηκαν πέντε (5) µέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 17.102.342 µετοχές επί 
συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 83,11% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της, 
συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω 
αποφάσεις:  

Θέµα 1ο: Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση µέρους του 
αποθεµατικού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ευρώ 
14.404.861,80 µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά ευρώ 0,70 και 
ταυτόχρονη ισόποση µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε σκοπό την επιστροφή 
κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους. 
Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε 
κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» 
ποσού ευρώ 14.404.861,80 µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά ευρώ 0,70 και 
ταυτόχρονη ισόποση µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου µε 
καταβολή µετρητών στους µετόχους και παρέσχε την εξουσιοδότηση προς το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας για τη ρύθµιση όλων των διαδικαστικών θεµάτων για την εκτέλεση και 
υλοποίηση της εν λόγω απόφασης περί αύξησης και µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου. 
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταµένων 17.102.342 µετοχών που 
αναλογούν στο 83,11% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες 
τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. 

Θέµα 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 
Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του 
καταστατικού της εταιρείας, σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση. 
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταµένων 17.102.342 µετοχών που 
αναλογούν στο 83,11% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες 
τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. 

 

 


