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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ 

Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και αρ. ΓΕΜΗ 358301000 

Η εταιρεία “Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.” 
ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 ότι η A’ Επαναληπτική 
εξ’ αναβολής Έκτακτη Γ.Σ. των µετόχων της 20ης Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο της 
εφαρµογής του άρθρου 119 παρ.4 του Ν. 4548/2018, αποφάσισε µε απαρτία 73,67% 
των µετοχών και ψήφων και πλειοψηφία 100% των παρόντων:  
α) την ανάκληση της από 10.12.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και τη µείωση και 
ταυτόχρονη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν εγκρίθηκε από την αρµόδια 
αρχή και κατόπιν τούτου δεν έχει ισχύ. 
β) τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, µε συµψηφισµό συσσωρευµένων 
ζηµιών αυτής µε σκοπό την εξυγίανσή της, κατά διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες 
εννιακόσια (294.900) ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των 98.300 µετοχών της 
εταιρείας κατά τρία ευρώ (3,00 €) ανά µετοχή. Κατόπιν της ανωτέρω µειώσεως, το 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 688.100 ευρώ, διαιρούµενο σε 
98.300 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 7 ευρώ εκάστη.  
γ) την ταυτόχρονη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες 
σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (644.000) ευρώ, µε την έκδοση 92.000 νέων 
µετοχών, ονοµαστικής αξίας 7,00 ευρώ εκάστης, αφενός µε τη δυνατότητα 
κεφαλαιοποίησης των προσωρινών καταθέσεων των µετοχών µέχρι του συνολικού 
ποσού των 614.035,58 € και αφετέρου µε καταβολή µετρητών. Κατόπιν όλων των 
ανωτέρω διαδικασιών, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 1.332.100 
€, διαιρούµενο σε 190.300 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 7,00 € εκάστης. 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020 
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