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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 29§4 ΤΟΥ Ν. 4548/2018,
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την από 30.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
«ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποφασίσθηκε η ονομαστική μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων
διακοσίων

εννέα

χιλιάδων

οκτακοσίων

δέκα

έξι

Ευρώ

και

εβδομήντα

δύο

λεπτών

(14.209.816,72€) με ακύρωση δέκα έξι εκατομμυρίων εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων
πεντακοσίων δέκα εννέα (16.147.519) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ
λεπτών (0,88€) εκάστης αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας και διαγραφή ισόποσων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.
Επιπρόσθετα, με την ως άνω απόφαση, αποφασίσθηκε η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα
χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (9.979.381,28€) με την έκδοση
έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων έξι (11.340.206) ονομαστικών
μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο
αξίας δύο Ευρώ και τριών λεπτών (2,03€), ήτοι συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής δύο
Ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (2,91€) και συνολικής υπερ το άρτιο αξίας της αύξησης ποσού
είκοσι τριών εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ Ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών
(23.020.618,18€).

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέρχεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια διακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια
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ενενήντα ένα Ευρώ και τέσσερα λεπτά του Ευρώ
τέσσερα

εκατομμύρια

ενενήντα

εννέα

χιλιάδες

(21.207.391,04€) διαιρούμενο σε είκοσι
τριακόσιες

οκτώ

(24.099.308)

ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης.
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