6 Απριλίου 2011
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοινώνει προτεινόμενη τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του
καταστατικού της .
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης
Απριλίου 2011 την τροποποίηση των άρθρων 4 & 5 του καταστατικού της ως ακολούθως:
Άρθρο 4 περί Σκοπού:
Προσθήκη εδαφίου «γ) Την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων χονδρικώς ή
λιανικώς στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά»
Άρθρο 5 περί Μετοχικού Κεφαλαίου
"Με την από ....... 2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα
ευρώ (707.040), με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών προερχόμενα από επενδύσεις του άρθρου 22
του Ν. 1828/1989, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό δέκα λεπτών (0,10) του
ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ σε ενός ευρώ και τριών λεπτών
(1,03) ανά μετοχή.
Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτά
εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ (7.282.512), διαιρούμενο
σε 7.070.400 (επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια), κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας σε ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) η κάθε μία.
Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (707.040), με
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ ανά μετοχή,
δηλαδή από ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) ανά μετοχή σε ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ και
την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή
μετρητών.
Μετά την πιο πάνω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ποσό έξι εκατομμυρίων
πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (6.575.472,00), διαιρούμενο
σε επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες (7.070.400), κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας ενενήντα τριών λεπτών (0,93) του ευρώ η κάθε μία.
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