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8 Ιουνίου 2017 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Διαγραφή – ακύρωση ιδίων μετοχών της Εταιρείας και συνακόλουθη μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AΕΒΕ 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ» και 

το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 23η Μαΐου 2017, αποφάσισε, μεταξύ 

άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής Εταιρείας κατά το ποσό των 1.430,55 Ευρώ με 

μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 22.080.000 σε 22.075.665 κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω 

ακύρωσης 4.335  ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.  

Οι ως άνω 4.335 ίδιες μετοχές αγοράσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 18.06.2015  έως 23.11.2016 σε 

εκτέλεση της από 16.12.2014 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.  

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά 

εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα Ευρώ και σαράντα πέντε 

λεπτών του Ευρώ (7.284.969,45 €) και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες 

εξήντα πέντε (22.075.665) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τριών λεπτών του Ευρώ 

(0,33) η κάθε μία. 

Την 31 Μαΐου 2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 

1033476 η με αριθμό 61073/31.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΧΨΣ465ΧΙ8-ΘΞΜ) απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. και 

Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.  

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. ενημερώθηκε κατά την συνεδρίαση της 

08.06.2017 για την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 14.06.2017 παύει η διαπραγμάτευση στο 

Χ.Α. των 4.335 μετοχών οι οποίες ακυρώνονται. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της 

Εταιρείας στο τηλ. 210-55.87.312.  

 

Μαγούλα, 8 Ιουνίου 2017   

Για την Εταιρεία  
 

 


