ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.»
Πρόσκληση μετοχών για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

H Εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία»)
ενημερώνει τους μετόχους της ότι την 18η/07/2022 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων θεμάτων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το
ποσό των πέντε εκατομμύριων ευρώ (€ 5.000.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύριων
(125.000.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,04) εκάστη, με
περιορισμό του Δικαιώματος Προτίμησης στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα
ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 210.239,16), δηλαδή σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες
εννιακόσιες εβδομήντα εννέα (5.255.979) Νέες Μετοχές της Εταιρείας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης
στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 5,247357591477203 Νέες Μετοχές
για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας που κατέχουν. Διευκρινίζεται, ότι δικαίωμα συμμετοχής στην
αύξηση έχουν αποκλειστικά οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ., όπως αυτοί θα έχουν
διαμορφωθεί μετά την συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split).
Σημειώνεται, ότι σε συνέχεια της από 5 Αυγούστου 2022 απόφασης της Επιτροπής Εταιρικών πράξεων του
Χρηματιστηρίου Αθηνών με την οποία ενέκρινε την εισαγωγή των μετοχών που προέκυψαν από τον reverse
split, η Εταιρεία με την από 05.08 2022 γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι ως record date (για το
reverse split) ορίζεται η 11η Αυγούστου 2022.
H τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, θα ισούται με την ονομαστική τους αξία, ήτοι τέσσερα λεπτά του ευρώ
(€ 0,04) εκάστη.
Σε περίπτωση μη κάλυψης των μετοχών του δικαιώματος προτίμηση από τους παλαιούς μετόχους οι τυχόν
αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά σειρά προτεραιότητας
σε τυχόν ενδιαφερόμενους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας και σε περίπτωση που παραμένουν τυχόν
αδιάθετες μετοχές αυτές θα διατεθούν στην εταιρεία με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη
Εταιρεία».
Λαμβανομένου υπ’ όψιν των ανωτέρω, η Εταιρεία γνωστοποιεί στους μετόχους ότι περίοδος άσκησης του
Δικαιώματος, σύμφωνα με την από 18.07.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται από τις
11.08.2022 (συμπεριλαμβανομένου της ως άνω ημερομηνίας) έως και 25.08.2022 (ώρα 10:00 π.μ.).

Σημειώνεται ότι, η προθεσμία καταβολής της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε σε τριάντα
(30) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., ήτοι
25.08.2022.
Α. Διαδικασία Άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, δύνανται να ασκήσουν το Δικαίωμα προτίμησης καταβάλλοντας το χρηματικό
ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές που επιθυμούν να αποκτήσουν στον υπ’ αριθ. GR96 0172 1030 0051
0310 6952 487 λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς»,
αναγράφοντας στην αιτιολογία τον αριθμό Σ.Α.Τ. και το ονοματεπώνυμο τους ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου την επωνυμία του. Επιπλέον, πρέπει να σταλεί στην Εταιρεία το συνημμένο έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» συνοδευόμενο από το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι έχει ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης
λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία πιστώθηκαν τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.
Σε περίπτωση, που τα χρήματα της αύξησης δεν έχουν πιστωθεί έως 25.08.2022 και ώρα 10:00 π.μ.,
λογίζεται ότι το δικαίωμα προτίμησης δεν έχει ασκηθεί.
Συστήνεται οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης να επικοινωνήσουν με το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο +30 210 5386422 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
a.tsamouris@gedsa.gr προκειμένου να ενημερωθούν για τον αριθμό μετοχών που δικαιούνται.

Β. Διαδικασία Άσκησης του Δικαιώματος να λάβουν τις αδιάθετες μετοχές.
Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι προκειμένου να λάβουν μετοχές οι οποίες δεν έχουν διατεθεί, οφείλουν να
εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο έως και τις 24.08.2022,
αποστέλλοντας στην εταιρεία έγγραφη ειδοποίηση, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ».
Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συνεδριάσει στις 25.08.2022 και ώρα 10:00 π.μ.
προκειμένου να αποφασίσει την διάθεση των μετοχών οι οποίες δεν διατέθηκαν στο πλαίσιο άσκησης του
δικαιώματος προτίμησης.
Στην συνέχεια, οι μέτοχοι της Εταιρεία οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να λάβουν αδιάθετες μετοχές,
θα ενημερωθούν για τον αριθμό αδιάθετων μετοχών που δύναται να λάβουν και οφείλουν να καταθέσουν
το αντίστοιχο ποσό στον υπ’ αριθ. GR96 0172 1030 0051 0310 6952 487 λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία
στην τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς», αναγράφοντας στην αιτιολογία Σ.Α.Τ. και το
ονοματεπώνυμο τους ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την επωνυμία του.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι έχει ασκηθεί το δικαίωμα των μετόχων επί
των αδιάθετων μετοχών, λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία έχουν πιστωθεί τα χρήματα στον

τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Σε περίπτωση, που τα χρήματα της αύξησης δεν έχουν πιστωθεί έως
25.08.2022 και ώρα 5:00 μ.μ., λογίζεται ότι το δικαίωμα δεν έχει ασκηθεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αιγάλεω, 5 Αυγούστου 2022

ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)
Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»):
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ……....………………………………….……
…………………………………………………….………………………………….…
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: ….……………….…………………………………………….
Α.Δ.Τ. / ΑΡ.ΓΕΜΗ.: ..……………………………………………….………………….
ΑΦΜ: …………………………………………………….……………………………
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ/ΣΑΤ:…………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… (Για νομικά πρόσωπα)
Δηλώνω ότι έχω ήδη ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης που προβλέπεται στην Αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας όπως αποφασίσθηκε στην από 18 Ιουλίου 2022
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, καταβάλλοντας το ποσό €………………
που αντιστοιχεί για την απόκτηση ……………………. αριθμού μετοχών.
Επισυνάπτεται στην παρούσα Αποδεικτικό Κατάθεσης του ως άνω ποσού.

…………………………. 2022
Ο μέτοχος/Για τον μέτοχο

……………………………….
(υπογραφή και ονοματεπώνυμο
και σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)
Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»):
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ……....………………………………….……….
……………………………………………….………………………………….………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: ..…………….…………………………………………….............
Α.Δ.Τ. / ΑΡ.ΓΕΜΗ.: …………………………………………….…………………………
ΑΦΜ: ..……………………………………………….…………………………………….
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ/ΣΑΤ: ………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ..…………………………………………………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… (Για νομικά πρόσωπα)
Δηλώνω ότι επιθυμώ να αποκτήσω ……………………….. αριθμό μετοχών ή σε
περίπτωση που ο αδιάθετος αριθμός μετοχών δεν επαρκεί, τον αριθμό μετοχών που μου
αναλογεί / δεν επιθυμώ να λάβω καθόλου.

…………………………. 2022
Ο μέτοχος/Για τον μέτοχο

……………………………….
(υπογραφή και ονοματεπώνυμο
και σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

