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ΑΠΟΦΑΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΕΙ ΜΕΣΟΥΩΝ  

 
 

Η εηαηξία «CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΔ» (εθεμήο ε «Δηαηξία») ελεκεξώλεη ην επελδπηηθό θνηλό 

όηη θαηά ηελ Α' Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο, πνπ 

έιαβε ρώξα ζηηο 28.3.2011 θαη ώξα 2:00 κ.κ., ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο ζην 

Μνζράην Αηηηθήο, επί ηεο νδνύ Μαθξπγηάλλε αξ. 20, θαη ζηελ νπνία παξαζηάζεθαλ κέηνρνη, 

πνπ εθπξνζσπνύζαλ πνζνζηό 58,50% ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ ηεο Δηαηξίαο, απνθαζίζηεθαλ ηα εμήο:  

1) Ωο πξνο ην πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν θ. Βαζίιεο Νεηάδαο, Αληηπξόεδξνο 

ηεο Δηαηξίαο, παξέζεζε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο πξνέβε ζηελ 

πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο ησλ όξσλ ηνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ. πγθεθξηκέλα, ηόληζε ηα εμήο: 

ιακβάλνληαο ππόςε ην δηεζλέο αιιά θαη ην εζληθό νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη ηηο εμειίμεηο 

ζρεηηθά κε ηε ξύζκηζε ηεο αγνξάο ηνπ δηαδηθηπαθνύ παηγλίνπ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε 

άιιεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ ζηηο νπνίεο δηαηεξεί ελδηαθέξνληα ν Όκηινο, ην Γ ηεο 

Δηαηξίαο απνθάζηζε όπσο πξνηείλεη ζηνπο νκνινγηνύρνπο δαλεηζηέο ηεο ηε κεηαηξνπή ησλ 

νκνινγηώλ ζε κεηνρέο κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκό 

ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Καηόπηλ ηνύησλ, ε Δηαηξία πξόηεηλε ζηε 

πλέιεπζε ησλ Οκνινγηνύρσλ ηελ ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή ηνπ ζπλόινπ ησλ νκνινγηώλ 

(€20.2 εθ.) κε εκεξνκελία κεηαηξνπήο ηελ 10/6/2011 θαη ηηκή κεηαηξνπήο ηελ €0.51 αλά 

κεηνρή. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο απηήο ιήθζεθε ππόςε ε κέζε ρξεκαηηζηεξηαθή 

ηηκή ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελώλ (σο ηελ 10.2.2011 εκεξνκελία ιήςεο απόθαζεο ηνπ Γ.. 

ηεο Δηαηξίαο) θαη από ηελ νπνία αθαηξέζεθαλ νη πξνεμνθιεκέλνη απνιεζζέληεο ηόθνη γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη σο ην επηέκβξην ηνπ 2012, δίλνληαο έηζη θίλεηξν ζηνπο 

νκνινγηνύρνπο λα κεηαηξέςνπλ θαζώο ε ηηκή κεηαηξνπήο ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε ηνπ 

νκνινγηαθνύ δαλείνπ δηακνξθώλνληαλ ζηα €0.69 αλά κεηνρή. Καηόπηλ ηεο αλσηέξσ 

εηζήγεζεο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Δηαηξίαο,  νη Οκνινγηνύρνη θαηά ηε πλέιεπζή ηνπο 

απνθάζηζαλ όπσο αληηπξνηείλνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο πξνο 

έγθξηζε, ηα εμήο: 

α. Να ηξαπεί ζε ππνρξέσζε ην δηθαίσκα ησλ Οκνινγηνύρσλ λα κεηαηξέςνπλ ηηο Οκνινγίεο 

ηνπο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο, θαζηζηώληαο έηζη ππνρξεσηηθή γηα ην ζύλνιν ησλ 

Οκνινγηνύρσλ ηε κεηαηξνπή ησλ Οκνινγηώλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο, 

β. Να νξηζηεί εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ εθηεζείζαο ππνρξεσηηθήο κεηαηξνπήο ησλ 

Οκνινγηώλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ε 30.4.2011,  

γ. Να νξηζηεί ηηκή κεηαηξνπήο ησλ Οκνινγηώλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ην πνζό ησλ 0,36 

ΔΤΡΩ/κεηνρή,  

Καηόπηλ ηεο αλσηέξσ αλάιπζεο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ, ε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηηο 

απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ησλ Οκνινγηνύρσλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο νκνινγηαθνύ 

δαλείνπ, νκνθώλσο, πιελ ηνπ θ. Ρνδόιθνπ Οληόλη εθπξνζσπώλ ζπλνιηθά ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε 21,99% ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ν νπνίνο δήισζε παξώλ 

θαηά ηε ςεθνθνξία ιόγσ ηεο ηδηόηεηαο απηνύ θαη σο νκνινγηνύρνπ.  

 



 

 

πγθεθξηκέλα, ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε κε πιεηνςεθία 

78,01% εθ ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξίαο, όπσο 

- ηξνπνπνηεζεί ε αξρηθή ζύκβαζε ηνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ θαζηζηώληαο ππνρξεσηηθή ηε 

κεηαηξνπή ησλ νκνινγηώλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο 

- εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ εθηεζείζαο κεηαηξνπήο γηα ην ζύλνιν ησλ Οκνινγηώλ ζε 

κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο νξηζηεί ε 30.4.2011, θαη 

- ηηκή κεηαηξνπήο ησλ Οκνινγηώλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο νξηζηεί ην πνζό ησλ 0,36 

ΔΤΡΩ/κεηνρή.  

2) Ωο πξνο ην δεύηεξν ζέκα πεξί επαλαγνξάο νκνινγηώλ ηνπ από 6.9.2007 νκνινγηαθνύ 

δαλείνπ κεηαηξέςηκνπ ζε κεηνρέο, απνθαζίζηεθε όηη θαηόπηλ ηεο απόθαζεο ησλ 

Οκνινγηνύρσλ γηα ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή ησλ Οκνινγηώλ ηνπο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο 

πνπ εγθξίζεθε θαηά ηα αλσηέξσ ππό 1 εθηεζέληα από ηε Γεληθή πλέιεπζε, παξέιθεη ε 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

3) Ωο πξνο ην ηξίην ζέκα, πεξί αγνξάο ηδίσλ κεηνρώλ, νη κέηνρνη ελέθξηλαλ νκόθσλα 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 2190/1920 ηελ θηήζε από ηελ Δηαηξία θαη’ αλώηαην όξην 

3.600.000 ίδησλ κεηνρώλ κε θαηώηαηε αμία απόθηεζεο 0,30 ΔΤΡΩ / κεηνρή ελώ σο  

αλώηαηε αμία απόθηεζεο νξίζηεθε ην πνζό ησλ 3 ΔΤΡΩ / κεηνρή. Η ελ ιόγσ έγθξηζε 

ρνξεγήζεθε γηα δηάξθεηα 24 κελώλ.  

ηε ζπλέρεηα θαη κε αθνξκή ηηο απνθάζεηο ησλ κεηόρσλ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, ν 

Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Δηαηξίαο θ. Ρνδόιθνο Οληόλη δήισζε ζρεηηθά: 

‘είκαζηε όινη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη πνπ ηόζν νη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο καο ζήκεξα όζν θαη 

νη νκνινγηνύρνη δαλεηζηέο καο ζηελ πξόζθαηε πλέιεπζή ηνπο ππεξςήθηζαλ ηελ πξόηαζε 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθώλ όξσλ ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ ύςνπο 23 

εθαη. επξώ πνπ είρε εθδώζεη ε Δηαηξία καο ην 2007.  

Η απόθαζε απηή γηα αύμεζε θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαηά €20.2 εθ κε κεηαηξνπή ησλ 

νκνινγηώλ ζε κεηνρέο έξρεηαη λα εληζρύζεη ζεκαληηθά ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ 

Οκίινπ ζηηο ηδηαίηεξα αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ αγνξά ζήκεξα, αιιά θπξίσο 

απνηειεί δείγκα εκπηζηνζύλεο πξνο ηε Γηνίθεζε ζηελ επίηεπμε ησλ καθξόπλνσλ ζηόρσλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί. Κύξηά καο κέξηκλα είλαη λα επηβεβαηώζνπκε ηελ εκπηζηνζύλε απηή κε ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθώλ επηδόζεσλ ηεο Centric.’    

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ CENTRIC 

H Centric Πνιπκέζα ΑΔ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ην 2002. πκκεηέρεη ζε εηαηξίεο νη νπνίεο 
πξνζαξκόδνπλ ζε ηνπηθέο αγνξέο, δηαρεηξίδνληαη θαη πξνσζνύλ ππεξεζίεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο. Οη 
ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηεο Centric ζπλεξγάδνληαη κε ζεκαληηθνύο 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 εηαηξίεο 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). 

 

http://www.spreads.gr/

