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:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 2-7-2013 Ανακοίνωσης της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. στο Χ.Α.,
η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., μοναδικός μέτοχος της εταιρίας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. (100%
θυγατρική), ανακοινώνει συμπληρωματικά ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας
ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. της 28ης Ιουνίου 2013 αποφάσισε τελικώς στα πλαίσια της υιοθέτησης
μέτρων λόγω της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το ένα δέκατο (1/10) του
μετοχικού κεφαλαίου κατ’ άρθρο 47 επ. του κ.ν. 2190/1920, να μην προβεί σε μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αλλά μόνο σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το
ποσό των € 131.200 με έκδοση 160.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,82 εκάστης,
και με τιμή διάθεσης € 2,05 υπέρ το άρτιο. Ακολούθως, ο μοναδικός μέτοχος
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. αποφάσισε και δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην αποφασισθείσα
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρίας, ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.
Ήδη την 23.8.2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. πιστοποίησε ότι
κατεβλήθη την 7.8.2013 σε τραπεζικό λογαριασμό της ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. από τον μοναδικό
μέτοχο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. που άσκησε εμπρόθεσμα το δικαίωμα προτίμησής του το
ποσό της ως άνω αύξησης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.
πιστοποίησε ομόφωνα την καταβολή και την υλοποίηση της από 28-6-2013 απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των €
131.200,00, το οποίο αντιστοιχεί σε 160.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €
0,82 εκάστης και τιμή διάθεσης εκάστης € 2,05

υπέρ το άρτιο

και την αντίστοιχη

τροποποίηση του καταστατικού της θυγατρικής.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ ομόφωνα πιστοποίησε ότι το ποσό
των € 131.200,00

πιστώθηκε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ενώ το ποσό των €

196.800,00 πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο».
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της κατά 100 % θυγατρικής εταιρίας
ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 1.475.262 διαιρούμενο σε 1.799.100
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,82.

