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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Laiki Capital Public Co Ltd προτείνει για έγκριση από την 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τα πιο κάτω ειδικά ψηφίσματα: 
 
Ειδικό Ψήφισμα 1: 

 

Αποφασίζεται: 

 

Α. Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 

78.028.207,4643 και είναι διαιρεμένο σε 285.712.953 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 

ΕΥΡΩ 0,2731 η κάθε μία, μειωθεί σε ΕΥΡΩ 9.171.920,9725 διαιρεμένο σε 282.212.953 

συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,0325 η κάθε μία, και όπως η μείωση αυτή 

πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: 

 

(1) με την ακύρωση 3.500.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,2731 η κάθε μία που 

κατέχει η Εταιρεία, και 

(2) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε συνήθους μετοχής από ΕΥΡΩ 0,2731 η κάθε 

μία σε ΕΥΡΩ 0,0325 η κάθε μία, η οποία πραγματοποιείται ως ακολούθως: 

(i) με την διάθεση ποσού ΕΥΡΩ 0,2306 ανά μετοχή, για σκοπούς διαγραφής ζημιών 

της Εταιρείας συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 65.078.306,9618 και 

(ii) με την επιστροφή στους μετόχους συνολικού ποσού ύψους ΕΥΡΩ 2.822.129,53, 

δηλαδή ποσού ΕΥΡΩ 0,01 ανά μετοχή, το οποίο υπερβαίνει τις ανάγκες της 

Εταιρείας. 

 

Β. Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί κατά ΕΥΡΩ 68.856.286,51, 

λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της μείωσης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου, και κατά 

συνέπεια το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώνεται από ΕΥΡΩ 136.550.000 

διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,2731 η κάθε μία σε                     

ΕΥΡΩ  67.693.713,49 διαιρεμένο σε 2.082.883.492 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,0325 η 

κάθε μία. 

 

Ειδικό Ψήφισμα 2: 

 

Αποφασίζεται: 

 

Όπως το ειδικό ψήφισμα που εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 

ημερομηνίας 2 Απριλίου 2015 θεωρείται ακυρωθέν λόγω της έγκρισης του ειδικού ψηφίσματος 1 

ανωτέρω. 
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Ειδικό Ψήφισμα 3: 

 

Αποφασίζεται: 

 

Όπως το όνομα της Εταιρείας αλλάξει και διά του παρόντος αλλάζει σε «LCP Holdings and 

Investments Public Ltd». 

 

 


