
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«FOSS – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην 

αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOSS – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10) με αρ. ΓΕΜΗ 

85782602000, ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18-11-2015 αποφάσισε 

την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε εκατόν είκοσι επτά 

χιλιάδες είκοσι ευρώ (127.020,00 €), διαιρούμενο σε τέσσερεις χιλιάδες διακόσιες τριάντα 

τέσσερις (4.234) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξία ποσού τριάντα ευρώ (30,00 €) η 

κάθε μία, κατά ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) με την έκδοση πέντε χιλιάδων 

(5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ποσού τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία. Μετά την 

ολοκλήρωση της αποφασισθείσας από την άνω  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας   

αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της θα ανέλθει σε διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες είκοσι 

ευρώ (277.020,00 €), διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (9.234) 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξία ποσού τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία. Δικαίωμα 

προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το Νόμο, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας κατά 

την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην 

πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός (1) μηνός από την δημοσίευση του παρόντος 

και να προβούν σε καταβολή της αξίας των νέων μετοχών μέχρι και την 25η Ιανουαρίου 2016. Οι 

μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για 

τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό της Εταιρείας με IBAN GR4101401460146002320006202, της 

Τράπεζας ALPHA BANK παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα τη 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.  

 

Γέρακας, 23-11-2015 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  


