Άγιος Στέφανος, 21 ∆εκεµβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στις 21 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 10:00 πµ
πραγµατοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στον Αγ.
Στέφανο Αττικής, µε απαρτία 79,47 % επί του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, στην οποία
παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου δύο (2) µέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά
16.077.127 µετοχές, ήτοι ποσοστό 79,47 % επί συνόλου 20.231.328 µετοχών και ψήφων του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ως εξής:
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εγκρίθηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, µε αντίστοιχη µείωση της
ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής, µε σκοπό το σχηµατισµό ειδικού Αποθεµατικού προς συµψηφισµό
ζηµιών σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου
5 (µετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
Ειδικότερα, αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της
κάθε µετοχής από 0,90 ευρώ σε 0,60 ευρώ, ούτως το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειώθηκε κατά
το ποσό των 6.069.398,40 ευρώ, σχηµατιζοµένου ισόποσου ειδικού Αποθεµατικού το οποίο θα
κεφαλαιοποιηθεί και θα συµψηφιστεί για απόσβεση ζηµιών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγρ. 4α του
Κ.Ν. 2190/1920. Κατόπιν της άνω µείωσης, το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των
12.138.796,80 ευρώ διαιρεµένο σε 20.231.328 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστης. Τέλος,
αποφασίστηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (µετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού.
ΘΕΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Εγκρίθηκε η έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου του Ν. 3156/2003, ποσού
έως 3.000.000 € µε ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών
µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920 και συγκεκριµένα η Γενική Συνέλευση:
Α) Αποδέχεται και εγκρίνει παµψηφεί κατά τα ανωτέρω, την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που
συντάχθηκε κατά τη συνεδρίαση του ∆.Σ. της 28ης Νοεµβρίου 2012, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 10
του κ.ν. 2190/1920 και έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
Β) Αποφασίζει την έκδοση του ∆ανείου, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών
µετόχων της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παµψηφεί κατά τα ανωτέρω, τα
ακόλουθα:
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Είδος ∆ανείου
Το ∆άνειο θα είναι οµολογιακό µε µετατρέψιµες οµολογίες σύµφωνα µε τα άρθρα 8 του ν. 3156/2003
και 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Με το ∆άνειο θα χορηγείται στους οµολογιούχους δικαίωµα
µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές της Εταιρείας.
Ύψος ∆ανείου
Το ανώτατο ύψος του ∆ανείου θα είναι τρία εκατοµµύρια ευρώ (€ 3.000.000), διαιρούµενο σε τρία
εκατοµµύρια (3.000.000) κατ΄ ανώτατο όριο οµολογίες, ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) η κάθε µία.
Σκοπός ∆ανείου
Σκοπός του ∆ανείου θα είναι η κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών.
∆ιάρκεια του δανείου
Το ∆άνειο θα έχει διάρκεια έως την 30/9/2016.
Μετατροπή
Χρόνος και τρόπος άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής
Το δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών του ∆ανείου σε µετοχές της Εταιρείας θα µπορεί να ασκηθεί
οποιαδήποτε Εργάσιµη Ηµέρα κατά τη διάρκεια του ∆ανείου (περαιτέρω «Ηµεροµηνία Μετατροπής»).
Το δικαίωµα µετατροπής θα ασκείται µε έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει ο οµολογιούχος προς τον
Εκδότη, διά του Πληρεξουσίου Καταβολών του ∆ανείου, τρεις (3) Εργάσιµες Ηµέρες προ της
Ηµεροµηνίας Μετατροπής και παράδοση του τίτλου των οµολογιών των οποίων ζητείται η µετατροπή.
Εάν οι τίτλοι είναι πολλαπλοί, οι οµολογιούχοι θα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωµα µετατροπής ως
προς το σύνολο ή µέρος των οµολογιών που οι τίτλοι ενσωµατώνουν.
Σε περίπτωση που από τη µετατροπή οµολογιών που ανήκουν σε ορισµένο οµολογιούχο προκύψουν
κλασµατικές µετοχές (δηλ. µετοχές που υπολείπονται της µονάδας), ο οµολογιούχος θα µπορεί να
µετατρέψει µόνο τόσες οµολογίες, ώστε να λάβει ακέραιο αριθµό µετοχών. Για τις υπόλοιπες
οµολογίες η Εταιρεία θα καταβάλλει στον οµολογιούχο σε µετρητά ποσό ίσο µε την αξία της οµολογίας
κατά την εκάστοτε Ηµεροµηνία Μετατροπής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στους όρους του
∆ανείου για την προεξόφληση οµολογιών.
Από και διά της οριστικής καταχωρήσεως των νέων µετοχών σε Λογαριασµό Αξιών της Μερίδας
Επενδυτή/Οµολογιούχου στο ΣΑΤ που θα υποδείξει ο Οµολογιούχος στον Εκδότη, διά του
Πληρεξουσίου Καταβολών, εξοφλείται η υποχρέωση της Εταιρείας να αποπληρώσει το κεφάλαιο των
οµολογιών ως προς τις οποίες ασκείται το δικαίωµα µετατροπής, η δε Εταιρεία οφείλει να καταβάλει
στον οµολογιούχο δεδουλευµένους τόκους έως την ηµεροµηνία της οριστικής καταχωρήσεως των νέων
µετοχών στο ΣΑΤ κατά τα ανωτέρω.
Ο οµολογιούχος δικαιούται µέρισµα από τα κέρδη της εταιρικής χρήσεως κατά την οποία ασκήθηκε το
δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών.
Λόγος και Τιµή Μετατροπής
Κάθε µία (1) οµολογία θα παρέχει στον οµολογιούχο δικαίωµα µετατροπής της σε 1,428571429 κοινές
ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας µε δικαίωµα ψήφου, ονοµαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε µία,
όπως αυτή θα αποφασιστεί µετά τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου που έχει τεθεί προς έγκριση στην
παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 21ης /12/2012 (περαιτέρω «Λόγος
Μετατροπής»), η δε τιµή µετατροπής θα είναι ευρώ 0,70 ανά µετοχή (περαιτέρω «Τιµή Μετατροπής»).
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Η Τιµή Μετατροπής κατά τα ανωτέρω, κρίνεται, σύµφωνα µε την ως άνω έκθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ικανοποιητική και καθορίστηκε αφού λήφθηκαν υπόψη οι ωφέλειες που προκύπτουν για
την Εταιρεία και έτσι ώστε να είναι επιτυχής η έκδοση του ∆ανείου.
Σε περίπτωση µεταβολών στο µετοχικό κεφάλαιο ή στις µετοχές της Εταιρείας, ο Λόγος και η Τιµή
Μετατροπής θα αναπροσαρµόζονται ώστε να διατηρούνται ακέραια τα δικαιώµατα των
Οµολογιούχων, ιδίως δε η σχέση µετατροπής των οµολογιών που ισχύει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης
του ∆ανείου. Οι ειδικότερες περιπτώσεις και ο τρόπος που θα γίνεται η αναπροσαρµογή του Λόγου
και της Τιµής Μετατροπής των οµολογιών θα καθοριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Κατάργηση δικαιώµατος προτίµησης-Τρόπος και προθεσµία κάλυψης του ∆ανείου
Καταργείται το δικαίωµα προτίµησης υπέρ των µετόχων της Εταιρείας, για τους λόγους που
αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το ∆άνειο θα διατεθεί µε ιδιωτική
τοποθέτηση.
Το ∆άνειο θα εκδοθεί, εφάπαξ, µέχρι την 30/1/2013 και θα καλυφθεί κατά την ηµεροµηνία έκδοσής
του, η οποία θα οριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση µη διάθεσης του
συνόλου των οµολογιών εντός της ανωτέρω προθεσµίας και συγκεκριµένα κατά την ηµεροµηνία που
ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆άνειο θα εκδοθεί µέχρι του ποσού που θα καλυφθεί κατά
την ηµεροµηνία αυτή.
Γ) Εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:
α) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνοµολογήσει κάθε λεπτοµέρεια και κάθε
ειδικό θέµα σχετικά µε την έκδοση του ∆ανείου και τη διάθεσή του µε ιδιωτική τοποθέτηση.
β) Να αποφασίσει µε βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόµενο των όρων των οµολογιών,
συµπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους ανωτέρω βασικούς όρους µε όσους συναφείς
όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέµα και λεπτοµέρεια, ιδίως δε τη
µορφή των οµολογιών, τον τρόπο κάλυψης των οµολογιών, την ηµεροµηνία έκδοσης των οµολογιών,
τον τρόπο προσδιορισµού του επιτοκίου, τα ωφελήµατα που θα παρασχεθούν στους οµολογιούχους,
την οργάνωση των οµολογιούχων σε οµάδα, το χρόνο αποπληρωµής και εν γένει εξόφλησης των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οµολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας, τις ειδικότερες
περιπτώσεις και τον τρόπο αναπροσαρµογής της τιµής ή του λόγου µετατροπής των οµολογιών,
καθώς και κάθε ειδικό θέµα και λεπτοµέρεια σχετικά µε το δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών σε
µετοχές της Εταιρείας και τον τρόπο και χρόνο άσκησής του.
γ) Να αποφασίσει κάθε θέµα σχετικό µε την κάλυψη του ∆ανείου καθώς και το ειδικότερο περιεχόµενο
των βασικών όρων της σύµβασης κάλυψης του ∆ανείου.
δ) Να αποφασίσει κάθε θέµα σχετικό µε το διορισµό και την αµοιβή του Πληρεξουσίου Καταβολών και
του Εκπροσώπου των Οµολογιούχων καθώς και µε την αµοιβή του διοργανωτή του ∆ανείου και να
καθορίσει το ειδικότερο περιεχόµενο των όρων της σχετικής σύµβασης διορισµού Πληρεξουσίου
Καταβολών και Εκπροσώπου των Οµολογιούχων.
ε) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της
Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή µέρους των ανωτέρω εξουσιών και να προβεί σε κάθε ενέργεια
συναφή προς τα ανωτέρω.

3

∆) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Γ.Σ. να εκδίδει επικυρωµένα αντίγραφα των πρακτικών της
παρούσας Γενικής Συνέλευσης και να προβαίνει σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια για την υποβολή,
καταχώρηση και δηµοσίευση αυτών όπου νοµίµως απαιτείται.
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