
 
 

          

       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

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

επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ -  ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ -  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» στην αύξηση κεφαλαίου  

(ΑΡ ΓΕΜΗ  085204302000) 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία  «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (εφεξής η 

«Εταιρία»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Μεσογείων αρ. 2 , με αρ. ΓΕΜΗ 

085204302000, ανακοινώνει ότι η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/12/2020 

αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της - το οποίο σήμερα ανέρχεται σε ευρώ 

είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα  (€25.570,00), διαιρούμενο  σε   πενήντα μία    

χιλιάδες εκατόν σαράντα (51.140) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών 

(0,50) η κάθε μία -  κατά ποσό τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ, με την έκδοση 

οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών, 

ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50 €) εκάστης και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτών 

(0,50€) η κάθε μία. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσθηκε να γίνει δια 

καταβολής μετρητών εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την καταχώριση της 

απόφασης της Ε.Γ.Σ. στο ΓΕΜΗ. Μετά την ολοκλήρωση της αποφασισθείσας από την άνω 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση αύξησης, το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε ευρώ 

τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα (€425.570,00), διαιρούμενο σε 

οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα (851.140) κοινές, ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€0,50) η κάθε μία.  

Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 26 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι υφιστάμενοι 

μέτοχοι της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό 

κεφάλαιο.  

 

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

προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός τριών (3) μηνών από την 

καταχώριση της απόφασης της Ε.Γ.Σ. στο ΓΕΜΗ και να προβούν σε καταβολή της αξίας των 



 
 

νέων μετοχών εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώριση της απόφασης της Ε.Γ.Σ. στο 

ΓΕΜΗ.  Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται από τους μετόχους με έγγραφη 

δήλωση υποβαλλόμενη στα γραφεία της Εταιρείας (επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 2  και 

συγκεκριμένα στον 10ο  όροφο αυτού) και με παράλληλη αποστολή email στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση dim@athinorama.gr. Οι μέτοχοι που θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, 

προκειμένου να αναλάβουν τις νέες μετοχές, υποχρεούνται να καταβάλουν εντός της 

προθεσμίας καταβολής όπως ορίζεται ανωτέρω, το ποσό της συμμετοχής τους στην αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου στον λογαριασμό της Εταιρείας με ΙΒΑΝ 

GR8101401120112002002032911 της Τράπεζας ALPHA BANK παραλαμβάνοντας από την 

Τράπεζα τη σχετική απόδειξη. Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία το 

όνομα/επωνυμία του μετόχου και η πρόταση «Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου».  

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των τριών (3) μηνών - και εφόσον από τις 

δηλώσεις προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων δεν καλύπτεται το συνολικό ποσό της 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου – το εναπομείναν ποσό της αύξησης, που δεν θα έχει 

καλυφθεί, θα έχουν δικαίωμα να το καλύψουν υφιστάμενοι μέτοχοι, κατά τον λόγο 

συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παρ. 

4 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η προθεσμία για την 

άσκηση του δικαιώματος αυτού από τους λοιπούς μετόχους άρχεται από την επόμενη της 

ημέρας, κατά την οποία έληξε η προθεσμία των τριών (3) μηνών για την άσκηση του 

δικαιώματος προτίμησης, και λήγει κατά την ημέρα συμπλήρωσης των τεσσάρων (4) μηνών 

που έχει ταχθεί ως προθεσμία  καταβολής, από την καταχώριση της απόφασης της αύξησης 

στο ΓΕΜΗ.  

Αθήνα  28 Δεκεμβρίου 2020 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  


