Ενημέρωση για Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την
25.07.2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδών
Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόμιμα 185
μέτοχοι, εκπροσωπούντες 109.737.047 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 129.962.537
κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 84,44% του
ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 109.639.547, ήτοι
ποσοστό 84,36% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αποφάσισε τη μείωση του υφισταμένου
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ποσού ευρώ 181.947.551,80, κατά το ποσό των ευρώ
27.292.132,77, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των
υφισταμένων 129.962.537 μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή, το
οποίο θα διανεμηθεί ως επιστροφή κεφαλαίου στους δικαιούχους μετόχους, ώστε η ονομαστική
αξία αυτών από το ποσό των ευρώ 1,40 θα διαμορφωθεί στο ποσό των € 1,19 ανά μετοχή. Μετά
την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα
διαμορφωθεί στο ποσό των ευρώ 154.655.419,03, διαιρούμενο σε 129.962.537 κοινές μετοχές,
ονομαστικής αξίας ευρώ 1,19 η κάθε μία. Συνακόλουθα τροποποίησε την παρ. Α’ του άρθρου 5
περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της εταιρείας.
Σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο, που έχει ανακοινώσει η Εταιρεία, ως ημερομηνία
διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας με τη νέα ονομαστική αξία και αποκοπής του
δικαιώματος λήψης επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 07.09.2012. Δικαιούχοι της επιστροφής
κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 11.09.2012
(record date) για την εταιρεία μας. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου
ορίζεται η 17.09.2012.
Το αναλυτικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την απόφαση, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jumbo.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 32 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

