
ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

EΦΑΡΜΟΓΕΣ  Α.Ε.»  

με δ.τ.<< ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ>>  

Αρ.Μ.Α.Ε: 56835/62/Β/04/0109 ΓΕΜΗ : 058723504000  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας « ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο « 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ» στην συνεδρίαση του σε εφαρμογή της από 14/09/2015 
απόφασης της Α έκτακτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφάσισε 
την αύξηση, κατά 11.100 ευρώ, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την 
έκδοση 370 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία καλεί 
τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας « ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ» , σύμφωνα: 

- Με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης  
- Με όσα αναφέρονται στο καταστατικό και στον Ν.2190/20 

Να  ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης έως την 2η Οκτωβρίου 2015  

Η δημοσίευση έγινε την Τρίτη 15/09/2015  οπότε και αρχίζει η προθεσμία για την 
άσκηση του δικαιώματος και λήγει την 02/10/2015. 

Η κατάθεση των χρημάτων πρέπει να γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας 
που τηρείται στην τράπεζα Eurobank . Ο αριθμός είναι : 0026.0120.58.02001990009 

Το μετοχικό κεφάλαιο πριν την λήψη της απόφασης για αύξηση του από την έκτακτη 
γενική συνέλευση της 14/9/2015 ανέρχονταν στο ποσό των 95.400€ διαιρούμενο σε 
3.180 μετοχές   

Η αύξηση θα γίνει με την έκδοση 370 ονομαστικών μετοχών αξίας 30 ευρώ η κάθε 
μία, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της 
αύξησης θα ανέλθει στο ποσό των 106.500 ευρώ διαιρούμενο σε 3.550 μετοχές αξίας 
30 ευρώ η κάθε μία. 

Ελάχιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αγοραστεί ένας μέτοχος είναι η μία (1) 
μετοχή   

Η αριθμητική πράξη που προσδιορίζει το ύψος της άσκησης του δικαιώματος 
προτίμησης των παλαιών μετόχων είναι : 

Μέγιστος αριθμός νέων μετόχων με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης =  

= (Αριθμός ήδη κατεχόντων μετοχών Χ 370) / 3.180  

Αν  ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία τότε στρογγυλοποιείται προς τα 
κάτω ( π.χ ο 40,45 γίνεται 40 μετοχές)   



Ο αριθμός μετοχών που προκύπτει μετά την στρογγυλοποίηση πολλαπλασιάζεται με 
την ονομαστική αξία κάθε μετοχής που είναι 30€ και βρίσκεται το ποσό που πρέπει 
να καταθέσει κάθε παλαιός μέτοχος  

Επειδή μπορεί να προκύψει ,  λόγω στρογγυλοποιήσεων,  πολύ μικρός αριθμός 
αδιάθετων μετοχών μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , το διοικητικό 
συμβούλιο ενημερώνει ότι θα διαθέσει αυτές κατά προτεραιότητα στους παλαιούς 
μετόχους και για αυτό  μπορούν να καταθέσουν μεγαλύτερα ποσά από αυτά  που 
αντιστοιχούν στις μετοχές που προκύπτουν με την άσκηση του δικαιώματος 
προτίμησης τους . Αν στο τέλος , μετά  την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου, υπάρχουν πλεονασματικά κατατιθέμενα ποσά αυτά θα 
επιστραφούν εντός 10 ημερών από την ημέρα συνεδρίασης του διοικητικού 
συμβουλίου για την πιστοποίηση της αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  
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