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Ανακοίνωση Ακύρωσης Προγράμματος Γικαιώματος Προαίρεσης 

  

      

 

Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο  κε ηελ επωλπκία ‘‘CΕNTRIC 

ΠΟΛΤΜΕΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ’’, πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 12.8.2011 ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο  

Εηαηξείαο ζην Μνζράην Αηηηθήο, επί ηεο νδνύ Μαθξπγηάλλε αξ. 20, απνθαζίζηεθε νκόθωλα ε 

έθδνζε πξνγξάκκαηνο δεύηεξεο ζεηξάο δηθαηωκάηωλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ ηεο Εηαηξείαο 

γηα ην πξνζωπηθό, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο ζηαζεξνύο ζπλεξγάηεο ηόζν ηεο 

Εηαηξείαο όζν θαη ηωλ ζπλδεδεκέλωλ κε απηήλ εηαηξεηώλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 42ε, ζύκθωλα κε ηελ από 29.12.2008 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηωλ κεηόρωλ ηεο 

Εηαηξείαο, θαηά ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε παξνρή εμνπζηνδόηεζεο πξνο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 

ηεο Εηαηξείαο λα ζεζπίδεη πξνγξάκκαηα δηθαηωκάηωλ πξναίξεζεο κεηνρώλ ππό ηνπο όξνπο θαη 

πεξηνξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 13 παξάγξαθνη 1 θαη 13 ηνπ θ.λ. 2190/1920 (ην «Πξόγξακκα»). 

 πγθεθξηκέλα, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην απνθάζηζε ηα εμήο: 

α) ην πιαίζην ηνπ ελ ιόγω Πξνγξάκκαηνο, εθόζνλ νη δηθαηνύρνη εμαζθήζνπλ ην δηθαίωκά ηνπο, 
ε Εηαηξεία ζα δηαζέζεη ζε απηνύο 10.000.000 κεηνρέο θαη’ αλώηαην όξην. 

β) Η δηάζεζε ηωλ κεηνρώλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα δηελεξγεζεί κέζω Απμήζεωο  
ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο. 

γ) Η ηηκή εμάζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο θαη επνκέλωο απόθηεζεο ηωλ κεηνρώλ ηεο 

Εηαηξείαο από ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο νξίζηεθε ζε € 0,27/κεηνρή, ήηνη ζε premium 

ηεο ηάμεο ηνπ 23% ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο  
Εηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 12.8.2011. 

δ) Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ηξηεηήο. Σν ζύλνιν ηωλ δηθαηωκάηωλ (10.000.000) ζα 

ωξηκάζνπλ θαηά ην πξώην έηνο θαη εηδηθόηεξα ζηηο 16 Δεθεκβξίνπ 2011, ελώ νη δηθαηνύρνη ζα 

δύλαληαη λα αζθήζνπλ ην ζύλνιν ή κέξνο ηωλ δηθαηωκάηωλ ζε έθαζηε εθ ηωλ πεξηόδωλ άζθεζεο 

ηωλ δηθαηωκάηωλ. Δηθαηώκαηα πνπ δελ αζθνύληαη ηε κία πεξίνδν ζα κπνξνύλ λα αζθεζνύλ ζε 

νηαδήπνηε εθ ηωλ επόκελωλ πεξηόδωλ άζθεζεο ηωλ δηθαηωκάηωλ. Οη ελ ιόγω  πεξίνδνη άζθεζεο 

ηωλ δηθαηωκάηωλ γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 ζύκθωλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ είλαη νη εμήο: 

 ε πξώηε πεξίνδνο άζθεζεο ηωλ δηθαηωκάηωλ νξίδεηαη από ηελ 19/12/2011 έωο ηε 

20/12/2011.  

 ε δεύηεξε πεξίνδνο άζθεζεο ηωλ δηθαηωκάηωλ νξίδεηαη από ηελ 19/12/2012 έωο ηε 

20/12/2012.  

 ε ηξίηε πεξίνδνο άζθεζεο ηωλ δηθαηωκάηωλ νξίδεηαη από ηελ 19/12/2013 έωο ηε 
20/12/2013.  

  

 



 
Δεδνκέλεο ηεο επηθξαηνύζαο ζηε ρώξα καο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηωλ δπζκελέζηαηωλ 

ζπλζεθώλ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο πνπ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή 

ηωλ κεηνρώλ ηεο Εηαηξείαο, αιιά θαη θαηόπηλ δηαβνύιεπζεο κε ην πξνζωπηθό ηεο Εηαηξείαο, ην 

Δηνηθεηηθό πκβνύιην απνθάζηζε όπωο αθπξώζεη ην Πξόγξακκα, θξίλνληαο όηη νη όξνη απηνύ, 

όπωο αλαιύνληαη αλωηέξω, είλαη αζύκθνξνη γηα ην πξνζωπηθό θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Εηαηξείαο 
θαζηζηώληαο έηζη αλεθάξκνζην ην Πξόγξακκα. 
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