
SYNERGY IN SYPPLY CHAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121933407000 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Με την, από 23-11-2021, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της εταιρείας , αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

Εταιρείας έως το ποσό των 120.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 

δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων κοινών ονομαστικών, δεσμευμένων μετοχών 

ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία. 

Καλούνται οι  μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης 

στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός 15 ημερών από την 

καταχώριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο ΓΕΜΗ και να προβούν 

σε καταβολή της αξίας των νέων μετοχών εντός δύο (02) εργασίμων ημερών από 

την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος.  

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται από τους μετόχους με 

έγγραφη δήλωση υποβαλλόμενη στα γραφεία της εταιρείας (επί της  θέσεως 

Σχοινέζα Τ.Κ. στον Ασπρόπυργο Αττικής), ενώπιον της κας. Κωνσταντίνας Γκίνη 

και με παράλληλη αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

kgini@synergy.gr. Οι μέτοχοι που θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, 

προκειμένου να αναλάβουν τις νέες μετοχές, υποχρεούνται να καταβάλουν εντός 

της προθεσμίας καταβολής όπως ορίζεται ανωτέρω, το ποσό της συμμετοχής τους 

στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στον λογαριασμό της εταιρείας με ΙΒΑΝ  

GR230260335000290200691528 της Τράπεζας Eurobank, παραλαμβάνοντας 

από την Τράπεζα τη σχετική απόδειξη. Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφεται 

ως αιτιολογία το όνομα/επωνυμία του μετόχου και η πρόταση «Συμμετοχή στην 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου».  

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των δέκα πέντε (15) ημερών και 

εφόσον από τις δηλώσεις προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων δεν καλύπτεται 

το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου – το εναπομείναν ποσό 

της αύξησης ή μέρος αυτού που δεν θα έχει καλυφθεί, θα έχουν δικαίωμα να το 

καλύψουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό 

κεφάλαιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4548/2018 

και την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η 

προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από τους λοιπούς μετόχους, 

αρχίζει από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία έληξε η προθεσμία για την 



άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, και λήγει κατά την ημέρα συμπλήρωσης 

του ενός μήνα, από την καταχώριση της απόφασης της αύξησης στο ΓΕΜΗ και 

πραγματοποιείται με τους ίδιους ως άνω όρους. 

 

Ασπρόπυργος, 23-11-2021 

 

Η Γενική Συνέλευση 

 


