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Πιστοποίηση Καταβολήρ Ποσού Αύξησηρ Μετοσικού Κευαλαίος τηρ Εταιπίαρ CENTRIC 

MULTIMEDIA ΑΕ με εισυοπά πεπιοςσίαρ 

 

 

  

 

Η εηαηξία Centric Multimedia ΑΔ (εθεμήο ε "Δηαηξία") ελεκεξώλεη ην επελδπηηθό θνηλό όηη ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηεο Δηαηξίαο πηζηνπνίεζε, θαηά ηελ από 29.10.2010 ζπλεδξίαζή ηνπ, κεηά από έιεγρν ησλ 

βηβιίσλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο όηη ε θαηά ΔΤΡΩ έμη εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο εβδνκήληα ηξεηο 

ρηιηάδεο νθηαθόζηα εβδνκήληα ηέζζεξα θαη εμήληα νθηώ ιεπηά (6.573.874,68) αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο πνπ απνθαζίζζεθε από ηε Β? Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μεηόρσλ ηεο 22εο Ινπιίνπ 2010 (απνηεινύζα ζπλέρεηα ηεο δηαθνπείζαο από 20.7.2010 ζπλεδξίαζεο ηεο 

Β? Δπαλαιεπηηθήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο) κε εηζθνξά α) 396.907 κεηνρώλ ηεο CD MEDIA AE, θαη 

β) 20.904 κεηνρώλ ηεο USMAR Management Ltd, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζύλνιό ηεο θαη έγηλαλ νη 

ζρεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο κεηαθνξάο ησλ εηζθεξόκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ Δηαηξία.  

 

Η αλσηέξσ πηζηνπνίεζε θαηαρσξήζεθε ζην ΜΑΔ κε ηελ ππ' αξηζκ. K2-10306/05.11.2010 αλαθνίλσζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ε νπνία έρεη εληαρζεί πξνο δεκνζίεπζε 

ζην ππ? αξηζκ. 12777 - 05.11.2010 ΦΔΚ Σεύρνο ΑΔ-ΔΠΔ.  

 

Σν ελεκεξσηηθό δειηίν πνπ ζπληάρζεθε γηα ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υ.Α. ησλ 18.260.763 

κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο πνπ ζα εθδνζνύλ ζπλεπεία ηεο αλσηέξσ αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (νη 

"Μεηνρέο"), κόλν όζνλ αθνξά ηελ αλάγθε πιεξνθόξεζεο ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3401/2005 θαη ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ 

Κνηλνηήησλ, έρεη θαηαηεζεί θαη ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.  

Η εκεξνκελία εηζαγσγήο ζην Υ.Α. ησλ Μεηνρώλ ζα γλσζηνπνηεζεί κε λεόηεξε αλαθνίλσζε ηεο Δηαηξίαο 

θαη πάλησο κεηά ηελ έγθξηζε εηζαγσγήο απηώλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΥΑ. 

 

 

 
CENTRIC – ΤΝΣΟΜΟ ΠΡΟΦΙΛ  

 

H Centric Πνιπκέζα ΑΔ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Η Centric ζπκκεηέρεη ζε εηαηξίεο νη νπνίεο 
πξνζαξκόδνπλ ζε ηνπηθέο αγνξέο, δηαρεηξίδνληαη θαη πξνσζνύλ ππεξεζίεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο. Οη ζπγαηξηθέο 
εηαηξίεο ηεο Centric ζπλεξγάδνληαη κε κεγάινπο παξόρνπο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο, νη νπνίνη είλαη εηζεγκέλνη ζε 
Δπξσπατθά Υξεκαηηζηήξηα θαη θαηέρνπλ άδεηα εμ απνζηάζεσο παξνρήο ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ, γηα ηελ από θνηλνύ 
ιεηηνπξγία θαη πξνώζεζε ηζηνζειίδσλ ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζε δηάθνξεο γιώζζεο ρσξώλ ηεο Κεληξηθήο θαη 
Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο. Οη ζπγαηξηθέο ηεο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Sportingbet Plc γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 
ζεκάησλ “Sportingbet” θαη “VistaBet”, κε ηελ Dragonfish Plc γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζεκάησλ “Lex” θαη κε ηε 
World Spreads Ltd γηα ηελ πξνώζεζε (marketing) ησλ πξντόλησλ financial spreads (www.spreads.gr). 


