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Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την από
26/02/2015 απόφασή του καλεί τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας CAPITAL
Χρηµατιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Μαρτίου του
έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:00 µ.µ. στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού
Μητροπόλεως αρ. 58 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας και τροποποίηση του
σχετικού άρθρου του καταστατικού. Η µείωση πραγµατοποιείται για απόσβεση
υφιστάµενων ζηµιών και λόγω του ότι τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας έχουν
καταστεί µικρότερα από το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου
σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Η µείωση του µετοχικού
κεφαλαίου προτείνεται να πραγµατοποιηθεί κατά το ποσό των 750.000]€, για
συµψηφισµό-απόσβεση των ζηµιών αντίστοιχου ύψους, µε µείωση της
ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50€) που
είναι σήµερα σε 0,75€. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο θα µειωθεί από το 1.500.000€
διαιρούµενο σε 1.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα
λεπτών (1,50 €) εκάστη που είναι σήµερα σε 750.000 € διαιρούµενο σε 1.000.000
µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός 0,75 € εκάστη.
2. Εναρµόνιση της Εταιρίας στο νέο Κανονισµό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί
Κινητών Αξιών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Αποφ. Ε.Κ. 1/704/22.01.2015)

Αυτοί που επιθυµούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ως µέτοχοι οφείλουν να
καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στην Εταιρία ή στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυµη τραπεζική
εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη συνεδρίαση
της Γενικής Συνέλευσης. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική
Συνέλευση µπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει νόµιµα

εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. Αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών, καθώς και έγγραφα
νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων των µετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία
ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυµη
τραπεζική εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τις
διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 µπορούν να µετάσχουν
στη Γενική Συνέλευση µόνον κατόπιν αδείας της.

Αθήνα, 26/02/2015
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

