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Παιανία, 01.12.2022 

 Α.Π.: 62200719.- 

 

ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» 

της 1ης Δεκεμβρίου 2022 κατόπιν αναβολής της συζήτησης και λήψης 

αποφάσεων κατά την αρχική συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2022” 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία “INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” (δ.τ. ΙΝΤRAKAT), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που 
απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό 
κοινό ότι την 1η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής 
(19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος), συνήλθε η 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 24.10.2022 
Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν αναβολής της αρχικής από 
14.11.2022 συνεδρίασης.  
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό εκατόν σαράντα 
τέσσερεις  (144) μέτοχοι εκπροσωπούντες πενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες 
τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερεις (57.439.134) συνολικά μετοχές και 
ψήφους, ήτοι ποσοστό 76,561% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις 30.000 ίδιες 
μετοχές που κατέχει η Εταιρία, αναστέλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του 
Ν.4548/2018 και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.  
 
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση επί του 
μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως: 
 
Μόνο Θέμα: «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή 
μετρητών μέχρι και του ποσού των €25.641.025,80 και με δικαίωμα 
προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. 
Τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της 
Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.»   
 
 

 Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας. 

 Επιτευχθείσα Απαρτία: 76.561% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας. 

 
H Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα , ήτοι ποσοστό 100% επί των 
εκπροσωπούμενων ψήφων: 
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(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια 
εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (€25.641.025,80) 
με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των 
ευρώ εκατό εκατομμυρίων και εξήντα δύο λεπτών (€100.000.000,62)  (στο οποίο 
περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και ογδόντα πέντε 
εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ογδόντα έξι (85.470.086) νέων 
κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα λεπτών του 
ευρώ (€ 0,30) εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής 
ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (€1,17) (η «Τιμή Διάθεσης») και με δικαίωμα 
προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 
4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (άπαντα τα ανωτέρω η «Αύξηση»). Οι 
έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες 
Μετοχές με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη 
μετοχή της Εταιρίας. Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας 
προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν 
έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρεία 
ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός 
1129»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους σχετικούς   κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμούς για το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά και τους ν. 4548/2018 και 4706/2020. 

 

Η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της υφιστάμενης 
μετοχής της Εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά 
μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης συνολικού 
ποσού έως ευρώ εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ 
χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και ογδόντα δύο λεπτών  (€ 
74.358.974,82) να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο».  

Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι κάτοχοι αυτών να δικαιούνται 
μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022-31.12.2022) και εφεξής, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η 
Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν 
λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς 
αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η 
εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την 
ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.  

Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, να έχουν δικαίωμα 
προτίμησης στην Αύξηση: 

i. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι 
ως μέτοχοι της Εταιρείας στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων 
(record date) (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και  

ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν 
λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  
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H προθεσμία καταβολής της Αύξησης να είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα 
καταχώρισης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., 
σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.  

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (οι "Αδιάθετες Μετοχές") 
κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, να παρασχεθεί στους έχοντες 
ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν δικαίωμα προεγγραφής για 
την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών σε τιμή ανά Αδιάθετη Μετοχή ίση προς την Τιμή 
Διάθεσης (το «Δικαίωμα Προεγγραφής»), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

(β) την τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της 
Εταιρείας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, με προσθήκη παραγράφου 21, το οποίο θα 
έχει μετά την τροποποίησή του ως ακολούθως:  

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 5 

Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 
[………………………..] 

21. Δυνάμει της από 1.12.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν αναβολής από την αρχική  συνεδρίαση της 14ης 
Νοεμβρίου 2022,  το ως άνω εξ’ Ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων 
δεκαέξι χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα και εβδομήντα λεπτών 
(€22.516.169,70) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 
είκοσι πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα μία χιλιάδων είκοσι πέντε Ευρώ και 
ογδόντα λεπτών (25.641.025,80), με καταβολή μετρητών και την έκδοση 
85.470.086 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 
τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ και με τιμή διάθεσης ένα και δεκαεπτά λεπτά (1,17) ευρώ 
εκάστη. Το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ 
χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών 
(74.358.974,82) θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 
στο ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν 
ενενήντα πέντε  Ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 48.157.195,50), διαιρούμενο σε εκατόν 
εξήντα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα πέντε 
(160.523.985) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) 
του Ευρώ εκάστη. 
 
(γ) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του, 
μεταξύ άλλων:  
 
1. Καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και την 
ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, 
καθώς και όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους και προϋποθέσεις για την 
άσκηση αυτού του δικαιώματος. 

2. Καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους και προϋποθέσεις του 
Δικαιώματος Προεγγραφής, καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, 
συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι 
ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν,  
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3. Καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση 
μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προεγγραφής,  
4. Καθορίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και 
προεγγραφής,  
5. Διαθέσει τις Αδιάθετες Μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν παρά την άσκηση ως 
ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 26, 
παρ. 4 του ν. 4548/2018, κατ’ ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή 
μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του 
Κανονισμού 1129) σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως 
το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής 
κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης). 

6. Εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της Αύξησης, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε 
απαιτούμενου, αναγκαίου ή πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, 
συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση 
σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, τη λήψη εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
και το Χ.Α., τον ορισμό προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που 
δεν θα είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 26 
παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων 
Μετοχών στο Χ.Α., καθώς και κάθε συναφές θέμα ορίζοντας προς τούτο ένα ή 
περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας, και 

7. Συνάψει κάθε δικαιοπραξία, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς της 
σχετικώς με τα ανωτέρω.  

 
 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 57.439.134 
 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 76,561%  
 Έγκυρα: 57.439.134 
 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: 
 Υπέρ: 57.439.134 (100%) Κατά: μηδέν (0%) Λευκά/Αποχή : μηδέν (0%). 
 


