Α ρ θ ρ ο 6 ( προσθήκη δύο νέων παραγράφων)

10. H αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι δυνατή και µε έκδοση
προνοµιούχων µετοχών, µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου, µετατρέψιµων ή µη σε κοινές
µετοχές, το προνόµιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων ,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
α.Εφόσον η Γενική Συνέλευση των µετόχων λάβει σχετική απόφαση σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις του νόµου και του καταστατικού, το προνόµιο των
εκδοθησοµένων µετοχών µπορεί να συνίσταται στην µερική ή ολική απόληψη , πριν
από τις κοινές µετοχές, του διανεµόµενου µερίσµατος ή/και στην προνοµιακή
απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνοµιούχων µετοχών
κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας,
συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά , που είχαν
τυχόν καταβληθεί ή και στην χορήγηση άλλων προνοµίων περιουσιακής φύσης
περιλαµβανοµένης της απόληψης τόκου ή της συµµετοχής , κατά προτεραιότητα σε
κέρδη από ορισµένη εταιρική δραστηριότητα.
β.Η απόληψη τόκου µπορεί να γίνει µε την προϋπόθεση ότι οι εκδοθησόµενες
προνοµιούχες µετοχές δεν θα συµµετέχουν στα κέρδη της εταιρείας για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα που θα καθορίζεται κατά την έκδοσή τους.
γ.Το προς απόληψη µέρισµα µπορεί να ορισθεί ως σταθερό ή ως συµµετοχή εν µέρει
µόνο στα κέρδη της εταιρείας. Σε περίπτωση µη διανοµής µερίσµατος σε µία ή
περισσότερες χρήσεις, το προνόµιο υπέρ των µετοχών µπορεί να αφορά στην
προνοµιακή καταβολή µερισµάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε
διανοµή µερίσµατος, εφόσον η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων που αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση των
προνοµιούχων µετοχών το προβλέπει.
∆. Εφόσον οι προνοµιούχες µετοχές εκδοθούν ως µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές, η
µετατροπή θα γίνεται µε την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος του µετόχου, δια
έγγραφης δήλωσής του προς την εταιρεία, η δε µετατροπή θα ισχύει από την λήψη
της δηλώσεως και θα υλοποιείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που αποφάσισε για την εν λόγω
αύξηση.
11. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιµων µετοχών, κοινών ή προνοµιούχων, µε ή
χωρίς δικαίωµα ψήφου, µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η
εξαγορά γίνεται µε δήλωση της Εταιρείας, δια του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου,
σύµφωνα µε τους όρους και την διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρµόδιου
οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη µόνο µε απόδοση της
εισφοράς.

