
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31
ης

 Μαΐου 2017. 

 

Θέμα 1ο: Αύξηση του κεφαλαίου του από 27/09/2007 εκδοθέντος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3156/2003 από την Εταιρία μας Ομολογιακού Δανείου αρχικού 

ποσού ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (€  2.502.000,00) λόγω 

κεφαλαιοποίησης τόκων. 

 

H Γ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την 29-8-2007 απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου  

της εταιρείας μας  και βάσει του από  11/09/2007 Προγράμματος Έκδοσης 

Κοινού  Ομολογιακού Δανείου  μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς 

Διαθέσεως και Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων σχεδιάζει να αποφασίσει 

την αύξηση του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου αρχικού ποσού ΕΥΡΩ δύο 

εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (€2.502.000,00) λόγω της 

κεφαλαιοποίησης των προαναφερθέντων τόκων. 

 

Θέμα 2ο: Αύξηση του κεφαλαίου του από 27/08/2015 εκδοθέντος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3156/2003 από την Εταιρία μας Ομολογιακού Δανείου αρχικού 

ποσού ΕΥΡΩ τριών εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων ( € 3.205.000,00) λόγω 

κεφαλαιοποίησης τόκων. 

 

 Την από 3-6-2015 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου  και βάσει 

του από 19/06/2015 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού  Ομολογιακού Δανείου  με 

Συμβάσεις Διοργάνωσης Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου 

και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διαθέσεως των Ομολογιών  σχεδιάζει να αποφασίσει 

την αύξηση του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου αρχικού ποσού ΕΥΡΩ τριών 

εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων ( € 3.205.000,00) λόγω της 

κεφαλαιοποίησης των προαναφερθέντων τόκων. 

 

 



Θέμα 3
ο
: Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για 

καθορισμό των ειδικότερων όρων της ρύθμισης των οφειλών των Ομολογιακών 

Δανείων και της συνακόλουθης τροποποίησης των Όρων του Προγράμματος και των 

Δανείων.  

 

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση, επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. για τα κατωτέρω: 

 

1. Καθορίζει, τροποποιεί, συμπληρώνει ή εξειδικεύει κατά την κρίση του 

οποιονδήποτε από τους όρους των Ομολογιακών Δανείων,  

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων  που αφορούν στο ύψος της αυξήσεως 

του ποσού του Δανείου  εντός των ορίων που ετέθησαν από την Γενική 

Συνέλευση. 

2. Μεριμνήσει για την έκδοση των νέων τίτλων των ομολογιών που θα εκδοθούν 

σε αντικατάσταση των παλαιών, την διάθεσή τους και παράδοσή τους στους  

ομολογιούχους δανειστές. 

3. Συνάψει με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών στο πλαίσιο της 

ρύθμισης/τροποποίησης  των ομολογιακών δανείων σύμβαση /συμβάσεις με 

όποιους όρους κρίνει σκόπιμους συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που 

αφορούν στο ύψος της αυξήσεώς του εντός των  ορίων που ετέθησαν από τη 

Γενική Συνέλευση. 

4. Αναθέτει οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές σε μέλη του ή μη 

καθορίζοντας και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της 

ανάθεσης αυτής. 

5.  Προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την περάτωση και 

γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έστω 

και αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, ορίζοντας πληρεξουσίους 

της επιλογής του.  

 

  

 


