Πληροφορίες και σχέδιο απόφασης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 25.06.2020.
Θέμα
Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της εταιρείας
συνολικού ποσού ευρώ 31.974.043,00 (ευρώ 0,235 ανά μετοχή), το οποίο αποτελεί μέρος των
έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης
από 1.7.2010 έως 30.6.2011.
(Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων)
Για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, με βάση τα σημερινά δεδομένα και εφόσον
το επιτρέψουν οι πραγματικές συνθήκες, κυρίως ανάλογα με την εξέλιξη και τις επιπτώσεις της πανδημίας
του covid-2019, προγραμματίζει να εισηγηθεί τη διανομή συνολικού μερίσματος ισόποσου με αυτό, που
εγκρίθηκε για την προηγούμενη δωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 1.7.2018 έως 30.6.2019, ανερχόμενου στο
μικτό ποσό των ευρώ 0,47 ανά μετοχή και συνολικού ποσού ευρώ 63.948.086,73 (= ευρώ 0,47 χ
136.059.759 μετοχές), προς όφελος όλων των μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι δείχνουν εμπιστοσύνη σε
αυτή και επενδύουν στη μετοχή της με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Λαμβανομένων υπόψη των σημερινών συνθηκών και δεδομένου ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας
το επιτρέπει, προτείνει τη διανομή του ημίσεως του ποσού αυτού από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών
χρήσεων. Ειδικότερα, προτείνει προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όπως με
απόφασή τους εγκρίνουν την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής ποσού μικτού ευρώ 0,235 ανά μετοχή
και συνολικά ευρώ 31.974.043,37 (= ευρώ 0,235 ανά μετοχή χ 136.059.759 μετοχές), το οποίο θα ληφθεί
από τα φορολογημένα έκτακτα αποθεματικά από μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 1.7.2010
έως 30.6.2011.
Από την εν λόγω χρηματική διανομή, όπου απαιτείται, θα παρακρατηθεί ο ισχύον φόρος μερισμάτων
(σήμερα 5%) και θα καταβληθεί κατά περίπτωση το υπόλοιπο ποσό, ήτοι καθαρό ποσό ευρώ 0,223.
Η εν λόγω απόφαση, εφόσον ληφθεί, θα πρέπει να επικυρωθεί στη συνέχεια με απόφαση της επόμενης
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του
έτους 2021.
Συναφώς, προτείνονται προς τη Γενική Συνέλευση προς έγκριση οι εξής ημερομηνίες υλοποίησης της
απόφασης, οι οποίες θα έχουν δημοσιευτεί στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας: α)
Αποκοπής του δικαιώματος λήψης έκτακτης χρηματικής διανομής η 30.6.2020, ημερομηνία μετά την
19.6.2020, που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη
FTSE/ATHEX Large Cap, β) Προσδιορισμού δικαιούχων της έκτακτης χρηματικής διανομής (record date) η
1.7.2020 και γ) Έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής η 6.7.2020.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία ......................................
εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ................. εκπροσωπούμενων..........μετοχών από την
ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% την έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους της εταιρείας
συνολικού ποσού ευρώ 31.974.043,00 (ευρώ 0,235 ανά μετοχή), το οποίο αποτελεί μέρος των έκτακτων
αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2010 έως
30.6.2011.

