H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη ως «Εταιρία»),
η
ανακοινώνει ότι την 9 Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00, πραγµατοποιήθηκε
στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Νέο Φάληρο, Πειραιά, (Εθνάρχου Μακαρίου & ∆ηµ.
Φαληρέως 2) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, στην οποία παρέστησαν
αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου µέτοχοι, εκπροσωπούντες 14.422.746 κοινές
ονοµαστικές µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 84,84% επί
συνόλου 17.000.000 µετοχών και ισαρίθµων δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας και εποµένως
η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία και συνεδρίασε νόµιµα σύµφωνα µε το άρθρο 15 του
καταστατικού και τον κ.ν. 2190/1920.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των
θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται µε βάση τα
αποτελέσµατα της ψηφοφορίας ανά θέµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 32 του
κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία θα
αναρτηθούν και στην νόµιµα καταχωρηµένη ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.kathimerini.gr).
ο

Στο 1 θέµα ενέκρινε κατά πλειοψηφία:
(α) την αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής της
Εταιρίας από 0,60 Ευρώ σε 3,0 Ευρώ µε ταυτόχρονη συνένωση και µείωση του συνολικού
αριθµού των υφιστάµενων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας από 17.000.000 σε
3.400.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές της Εταιρίας, (reverse split) µε
αναλογία πέντε (5) υφιστάµενες κοινές µετοχές της Εταιρίας προς µία (1) νέα κοινή µετοχή
της Εταιρίας.
Το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο θα παραµείνει αµετάβλητο µετά την ολοκλήρωση του reverse
split, θα ανέρχεται δηλαδή σε €10.200.000 διαιρούµενο σε 3.400.000 κοινές ονοµαστικές µετά
ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας €3,0 η κάθε µία,
(β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση των κλασµατικών δικαιωµάτων που θα
προκύψουν από το reverse split σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και
(γ) την παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Βασίλη ∆ιαµαντόπουλο και Χρήστο
Αγραφιώτη, προκειµένου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε
ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση του reverse
split, τη χορήγηση εγκρίσεων από το Χρηµατιστήριο Αθηνών, την αρµόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ,
το αρµόδιο Υπουργείο καθώς και να επιληφθούν κάθε συναφούς θέµατος µε δυνατότητα να
ορίζουν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Εταιρίας.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.422.746
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ανωτέρω έγκυρες ψήφοι: 84,84%
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 14.422.746
Αριθµός ψήφων υπέρ: 14.352.746
Αριθµός ψήφων κατά: 70.000
Αριθµός αποχών (Παρών): 0

ο

Στο 2 θέµα ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

(α) τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €9.180.000 µε µείωση
της ονοµαστικής αξίας των κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών από €3,0 (όπως
προκύπτει η ονοµαστική αξία έκαστης κοινής ονοµαστικής µετοχής της Εταιρίας µετά το
reverse split/συνένωση) σε €0,30 ανά µετοχή, µε σκοπό το συµψηφισµό ισόποσου µέρους
σωρευτικών ζηµιών ποσού €9.180.000, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, ως
ισχύει.
Συνεπεία, της ως άνω µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας
θα ανέρχεται σε €1.020.000, διαιρούµενο σε 3.400.000 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου
µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,30 η κάθε µία.
H ως άνω µείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ούτε
συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρµογή της τιµής της κοινής µετοχής στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών.
(β) την παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Βασίλη ∆ιαµαντόπουλο και Χρήστο
Αγραφιώτη, προκειµένου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε
ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση της ως άνω
µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, τη διαδικασία ενώπιον του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών, της αρµόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, του αρµοδίου Υπουργείου καθώς και να
επιληφθούν κάθε συναφούς θέµατος µε δυνατότητα να ορίζουν προς τούτο περαιτέρω ένα ή
περισσότερα στελέχη της Εταιρίας.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.422.746
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ανωτέρω έγκυρες ψήφοι: 84,84%
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 14.422.746
Αριθµός ψήφων υπέρ: 14.352.746
Αριθµός ψήφων κατά: 70.000
Αριθµός αποχών (Παρών): 0

ο

Στο 3 θέµα ενέκρινε κατά πλειοψηφία:
(α) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, µε την άντληση κεφαλαίων µέχρι του
ποσού 9.000.000 Ευρώ από την Εταιρία, µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 27.200.000
νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών (µε αναλογία οκτώ (8) νέες µετοχές για
κάθε µία (1) παλαιά µετοχή (στο εξής: οι «Νέες Μετοχές»), µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των
υφιστάµενων µετόχων σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του
Καταστατικού της Εταιρίας. Η ονοµαστική αξία των Νέων Μετοχών θα είναι ΕΥΡΩ 0,30. Το
ονοµαστικό ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό
των ευρώ 8.160.000 και θα ισούται µε το γινόµενο του αριθµού των Νέων Μετοχών επί την
ονοµαστική αξία κάθε µετοχής.
(β) την παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας όπως εκείνο ορίσει
την τιµή διάθεσης των Νέων Μετοχών, σε χρονικό διάστηµα που σε κάθε περίπτωση δεν θα
υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία λήψης της παρούσας απόφασης από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση (στο εξής, η «Τιµή ∆ιάθεσης»). Από την αύξηση δεν θα εκδοθούν
κλάσµατα Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της
χρήσης 2013, στο βαθµό που θα επιτραπεί στην Εταιρία από την ισχύουσα νοµοθεσία και το
Καταστατικό της να διανείµει µέρισµα στους µετόχους της.

Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία, όπως θα προκύψει µετά τον ορισµό της Τιµής ∆ιάθεσης των
Νέων Μετοχών, ως ανωτέρω, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασµού της Εταιρίας «Υπέρ το
Άρτιο».
(γ) Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών και την κάλυψη της αύξησης µε µετρητά,
να έχουν δικαίωµα προτίµησης στην ως άνω αύξηση:
(i) όλοι οι µέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων
της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυµη Εταιρεία» (πρώην «Ελληνικά
Χρηµατιστήρια Α.Ε.»), δύο εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αποκοπής του
δικαιώµατος προτίµησης (κατ΄ άρθρο 5.2. του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών),
εφόσον διατηρούν τα δικαιώµατα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και
(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσης των εν
λόγω δικαιωµάτων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Η διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης να ορισθεί σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες.
Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, όπως και η ηµεροµηνία έναρξης και
λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης να καθοριστεί και να ανακοινωθεί
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.
Η διάρκεια της προθεσµίας καταβολής της αύξησης να ορισθεί κατά µέγιστο στους 4 µήνες,
µε δυνατότητα παράτασης ενός µηνός, ως νόµος ορίζει.
Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες µετοχές µετά την ολοκλήρωση της άσκησης του
δικαιώµατος προτίµησης, να παρασχεθεί δικαίωµα προεγγραφής στους έχοντας ασκήσει
πλήρως τα δικαιώµατα προτίµησης που κατείχαν και να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως µε απόφασή του καθορίσει:
i)
ii)
iii)

όλους τους όρους του δικαιώµατος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την
προθεσµία άσκησής του,
τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσµευµένων ποσών σε περίπτωση µερικής
ή µη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωµάτων προεγγραφής καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια ή/και τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε το δικαίωµα
προτίµησης και προεγγραφής και εν γένει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου

Εάν οι αδιάθετες µετοχές που θα προκύψουν µετά την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης
δεν επαρκούν για την πλήρη ικανοποίηση των αιτηµάτων από την άσκηση του ∆ικαιώµατος
Προεγγραφής, τα εν λόγω αιτήµατα να ικανοποιηθούν αναλογικά µε βάση τον αριθµό των
αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητηθεί σε σχέση µε το σύνολο των προεγγραφών και
µέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων.
(δ) την παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 13
παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, όπως σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων µετοχών, παρά
την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωµάτων προτίµησης και προεγγραφής, διαθέσει αυτές κατ’
ελεύθερη κρίση, άλλως το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να αυξηθεί µόνον κατά το ποσό της
τελικής κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει (δυνατότητα
µερικής κάλυψης),
(ε) την παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Βασίλη ∆ιαµαντόπουλο και Χρήστο
Αγραφιώτη προκειµένου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε
ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση των
ανωτέρω αποφάσεων, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από το Χρηµατιστήριο Αθηνών,
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αρµόδιο Υπουργείο καθώς και να επιληφθούν κάθε
συναφούς θέµατος µε δυνατότητα να ορίζουν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα
στελέχη της Εταιρίας.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.422.746
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ανωτέρω έγκυρες ψήφοι: 84,84%
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 14.422.746
Αριθµός ψήφων υπέρ: 14.352.746
Αριθµός ψήφων κατά: 70.000
Αριθµός αποχών (Παρών): 0

ο

Στο 4 θέµα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5
του Καταστατικού της Εταιρίας ως προς το κεφάλαιο αυτής, ως ακολούθως:
«1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόµενο κατά τη σύσταση της σε δραχµές δέκα
εκατοµµύρια (10.000.000) διηρηµένο σε χίλιες (1.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας δραχµών
δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε µία, αυξήθηκε µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της 30/1/1989 στο ποσό τον δραχµών πεντακοσίων εκατοµµυρίων (500.000.000),
διηρηµένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας δραχµών δέκα χιλιάδων
(10.000) η κάθε µία, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 5/2/1990 αυξήθηκε
στο ποσό των δραχµών οκτακοσίων εκατοµµυρίων (800.000.000), διηρηµένο σε ογδόντα
χιλιάδες (80.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε µία, µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30/04/1992 αυξήθηκε στο ποσό των
δραχµών του ενός δισεκατοµµυρίου (1.000.000.000) διηρηµένο σε εκατό χιλιάδες (100.000)
µετοχές, ονοµαστικής αξίας δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε µία, µε απόφαση της
9/2/1998 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε δύο δισεκατοµµύρια διακόσια πενήντα
εκατοµµύρια (2.250.000.000), διηρηµένο κατά διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000)
µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε µία, µε απόφαση της
12/5/1999 αυξήθηκε στο ποσό των δρχ. δύο δισεκατοµµυρίων πεντακοσίων πενήντα
εκατοµµυρίων (2.550.000.000), διηρηµένο σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000)
µετοχές, ονοµαστικής αξίας δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε µία. Με την από
11/10/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µειώθηκε η ονοµαστική αξία της
µετοχής από δραχµές δέκα χιλιάδες (10.000) σε δραχµές διακόσιες (200) και αυξήθηκε το
µετοχικό κεφάλαιο κατά δραχµές οκτακόσια πενήντα εκατοµµύρια (850.000.000) µε την
έκδοση τεσσάρων εκατοµµυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.250.000) νέων ονοµαστικών
µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών διακοσίων (200), µε αποτέλεσµα να ανέρχεται αυτό στο
συνολικό ποσό των δραχµών τριών δισεκατοµµυρίων τετρακοσίων εκατοµµυρίων
(3.400.000.000), διηρηµένο σε δεκαεπτά εκατοµµύρια (17.000.000) ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας δραχµών διακοσίων (200) η κάθε µία. Κατά την από 5/11/01 Έκτακτη
Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά εβδοµήντα πέντε
εκατοµµύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (75.650.000) δραχµές, µε κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικού υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από διακόσιες
(200) δρχ. σε διακόσιες τέσσερις δραχµές και σαράντα πέντε λεπτά (204,45) προς σκοπό της
στρογγυλοποίησης, λόγω της µετατροπής του µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, µε συνέπεια, το
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει σε τρία δισεκατοµµύρια τετρακόσια εβδοµήντα
πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.475.650.000) δραχµές ή δέκα εκατοµµύρια
διακόσιες χιλιάδες (10.200.000) ευρώ διηρηµένο σε δέκα επτά εκατοµµύρια (17.000.000)
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας διακοσίων τεσσάρων δραχµών και σαράντα
πέντε λεπτών (204,45) ή µηδέν ευρώ και εξήντα λεπτών (0,60) η κάθε µία.
Με την από 09.01.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
Εταιρίας α) αυξήθηκε η ονοµαστική αξία εκάστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής της
Εταιρίας από µηδέν εξήντα (0,60) Ευρώ σε τρία (3,0) Ευρώ µε ταυτόχρονη συνένωση και
µείωση του συνολικού αριθµού των κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας (reverse split)
από δέκα επτά εκατοµµύρια (17.000.000) κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές σε τρία
εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες (3.400.000) νέες κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές
της Εταιρίας, µε αναλογία πέντε (5) παλαιές κοινές µετοχές της Εταιρίας προς µία (1) νέα κοινή
µετοχή της Εταιρίας , β) µειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά εννέα εκατοµµύρια

εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 9.180.000) µε µείωση της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής,
ονοµαστικής, µετά ψήφου µετοχής της Εταιρίας από τρία (3,0) Ευρώ σε µηδέν τριάντα (0,30)
Ευρώ, για το συµψηφισµό σωρευτικών ζηµιών σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920,
ως ισχύει, ύψους € 9.180.000 και γ) αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σε µετρητά
κατά οκτώ εκατοµµύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€8.160.000), µέσω της έκδοσης είκοσι
επτά εκατοµµυρίων διακοσίων χιλιάδων (27.200.000) νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου
µετοχών της Εταιρίας, ονοµαστικής αξίας µηδέν τριάντα (0,30) Ευρώ η κάθε µία. Κατά
συνέπεια, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εννέα εκατοµµύρια εκατόν ογδόντα
χιλιάδες ευρώ (€ 9.180.000) διηρηµένο σε τριάντα εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες
(30.600.000) κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας µηδέν τριάντα
(0,30) ευρώ η κάθε µία.»

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.422.746
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ανωτέρω έγκυρες ψήφοι: 84,84%
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 14.422.746
Αριθµός ψήφων υπέρ: 14.352.746
Αριθµός ψήφων κατά: 70.000
Αριθµός αποχών (Παρών): 0

ο

Στο 5 θέµα οι µέτοχοι ενηµερώθηκαν για τα αποτελέσµατα και την πορεία της Εταιρίας.
Νέο Φάληρο, 9 Ιανουαρίου 2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ

