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Αποφάσεις Γενικής υνέλευσης Ομολογιούχων  

 

 

Η εηαηξία "CENTRIC ΠΟΛΤΜΕΑ ΑΕ" (εθεμήο ε "Εηαηξία") ελεκεξώλεη ην 

επελδπηηθό θνηλό όηη ζηηο 24.3.2011 έιαβε ρώξα κε ηε λόκηκε απαξηία, 

ζπγθεθξηκέλα κε 94.6%, ε πλέιεπζε ησλ Οκνινγηνύρσλ ηνπ από 6.9.2007 

εθδνζέληνο Οκνινγηαθνύ Δαλείνπ ηεο Εηαηξίαο, θαηόπηλ αλαβνιήο ιήςεσο 

απνθάζεσλ επί ηνπ κόλνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηηο 15.3.2011.  

Η πλέιεπζε ησλ Οκνινγηνύρσλ απνθάζηζε κε ηε λόκηκε πιεηνςεθία, θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ην 97.9% ησλ παξηζηακέλσλ, λα απνξξίςεη ηελ πξόηαζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο γηα ηηκή κεηαηξνπήο 0.51 ΕΤΡΩ/κεηνρή θαη 

ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή ζηηο 10/6/2011 θαη όπσο αληηπξνηείλεη ζηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ηεο Εηαηξίαο:  

α. Να κεηαηξαπεί ην δηθαίσκα ησλ Οκνινγηνύρσλ λα κεηαηξέςνπλ ηηο Οκνινγίεο 

ηνπο ζε κεηνρέο ηεο Εηαηξίαο ζε ππνρξέσζε, θαζηζηώληαο έηζη ππνρξεσηηθή γηα ην 

ζύλνιν ησλ Οκνινγηνύρσλ ηε κεηαηξνπή ησλ Οκνινγηώλ ζε κεηνρέο ηεο Εηαηξίαο,  

β. Ωο εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ εθηεζείζαο ππνρξεσηηθήο κεηαηξνπήο ησλ 

Οκνινγηώλ ζε κεηνρέο ηεο Εηαηξίαο λα νξηζηεί ε 30.4.2011, θαη  

γ. Όπσο ηηκή κεηαηξνπήο ησλ Οκνινγηώλ ζε κεηνρέο ηεο Εηαηξίαο λα νξηζηεί ην 

πνζό ησλ 0,36 ΕΤΡΩ/κεηνρή.  

Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ππνβιήζεθαλ πξνο έγθξηζε ζηελ Α' Επαλαιεπηηθή Έθηαθηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Εηαηξίαο ηεο 28εο Μαξηίνπ 2011. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ CENTRIC 

H Centric Πνιπκέζα ΑΕ 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 Επξσπατθά 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 
Επξώπεο. 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/

