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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
Human Innovation Technologies Ανώνυμη Εταιρεία στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Human Innovation
Technologies Ανώνυμη Εταιρεία της 1ης Σεπτεμβρίου 2017, παμψηφεί ενέκρινε και
ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας :
1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000,00 €), με καταβολή μετρητών από τους εταίρους και με έκδοση εκατό
εικοσιπέντε (125) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης
σαράντα ευρώ (40,00 €), με τιμή έκδοσης σαράντα ευρώ (40,00 €).
2. Το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων στην ανωτέρω αύξηση, ορίστηκε να
ασκηθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε σε τέσσερις
(4) μήνες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω
προθεσμίας για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και
εφόσον δεν καλυφθεί το σύνολο της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ότι
αυξάνεται μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α, παρ. 1, του Κ.Ν.
2190/1920. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο
εξουσιοδοτήθηκε να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της
καταβολής, το άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να
προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη,
σύμφωνα με το άρθρο 13α, παρ. 2, του Κ.Ν. 2190/20.
4. Οι μετοχές να εκδοθούν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την πιστοποίηση καταβολής του
μετοχικού κεφαλαίου της, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει το
περιεχόμενο των σχετικών τίτλων μετοχών.
Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον
Νόμο και το Καταστατικό, έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας κατά το ποσοστό συμμετοχής
εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Η προθεσμία για την άσκηση του υπόψη
δικαιώματος, όπως έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι η 1 Οκτωβρίου
2017.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα
προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλοντας έως την 1 Οκτωβρίου
2017 σχετική Αίτηση Συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στα γραφεία της
έδρας της εταιρείας. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
info@Human-iTech.com.
Οι μέτοχοι που θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης θα πρέπει να καταθέσουν, μέχρι την
1 Ιανουαρίου 2018, το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στον
Λογαριασμό της εταιρείας στην τράπεζα Alpha Bank με αριθμό ΙΒΑΝ
GR6801406400640002320006842, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη.
Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία το όνομα του μετόχου και η
πρόταση «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Human Innovation Technologies SA»
Επισημαίνεται ότι δικαιούχος / συνδικαιούχος του τραπεζικού Λογαριασμού από τον οποίο

μεταφέρονται τα χρήματα, θα πρέπει να είναι και ο αιτών της Αίτησης Συμμετοχής στην
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέτοχος.
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