"ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΧΩΝ"
(δ.ς. “INTRACOM HOLDINGS”)
Αοιθμόπ Γ.Δ.ΜΗ. 303201000 (ποώημ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 13906/06/Β/86/20)
υέδια ποξςειμόμεμχμ απξτάρεχμ επί ςχμ θεμάςχμ ςηπ Ημεοήριαπ Διάςανηπ
ςηπ Σακςικήπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ ςχμ μεςόυχμ ςηπ 29ηπ Ιξσμίξσ 2018
(άοθοξ 27, παο. 3, ρςξιυείξ (δ) Κ.Ν. 2190/1920, χπ ιρυύει)

1. Τπξβξλή και έγκοιρη ςχμ εςαιοικώμ και εμξπξιημέμχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ
εςαιοικήπ υοήρηπ από 01.01.2017 έχπ 31.12.2017, ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα
Χοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, έπειςα από ακοόαρη και έγκοιρη ςχμ ρυεςικώμ Δκθέρεχμ
ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ πεοί ςχμ πεποαγμέμχμ ςηπ χπ άμχ υοήρηπ και ςξσ Οοκχςξύ
Δλεγκςή – Λξγιρςή
Τξ Διξικηςικό Σσμβξύλιξ ειρηγείςαι ςημ έγκοιρη ςχμ εςαιοικώμ και εμξπξιημέμχμ ξικξμξμικώμ
καςαρςάρεχμ

ςηπ

εςαιοικήπ

υοήρηπ

από

01.01.2017

έχπ

31.12.2017,

όπχπ

ασςέπ

πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ Δςήρια Οικξμξμική Έκθερη ςηπ χπ άμχ υοήρηπ πξσ εγκοίθηκε ρςημ από
27.04.2018 ρσμεδοίαρη ςξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ, έπειςα από ακοόαρη και έγκοιρη ςχμ
ρυεςικώμ Δκθέρεχμ ςξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ πεοί ςχμ πεποαγμέμχμ ςηπ χπ άμχ υοήρηπ και
ςξσ Οοκχςξύ Δλεγκςή – Λξγιρςή.
Οι χπ άμχ σπξβαλλόμεμεπ ποξπ έγκοιρη εςαιοικέπ και εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ
εςαιοικήπ υοήρηπ από 01.01.2017 έχπ 31.12.2017, μεςά ςχμ Δκθέρεχμ ςξσ Διξικηςικξύ
Σσμβξσλίξσ και ςoσ Οοκχςξύ Δλεγκςή – Λξγιρςή ςηπ Δςαιοείαπ, είμαι ρςη διάθερη ςχμ μεςόυχμ
ρςα γοατεία ςηπ Δςαιοείαπ, έυξσμ δε αμαοςηθεί από 30.04.2018 ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ
(https://www.intracom.com/el/ir/financial-data).
Η Γ.Σ. απξδέυεςαι με φήτξσπ ……………………….., ήςξι με πξρξρςό ……. % ςχμ παοιρςαμέμχμ, ςημ
χπ άμχ ειρήγηρη ςξσ Δ.Σ. και εγκοίμει ςιπ εςήριεπ εςαιοικέπ και εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ
καςαρςάρειπ ςηπ υοήρηπ από 01.01.2017 έχπ 31.12.2017 καθώπ και ςιπ ρυεςικέπ Δκθέρειπ ςξσ
Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ και ςoσ Οοκχςξύ Δλεγκςή – Λξγιρςή ςηπ Δςαιοείαπ.
2. Απαλλαγή ςχμ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ και ςξσ Οοκχςξύ Δλεγκςή – Λξγιρςή
από κάθε εσθύμη απξζημίχρηπ για ςη διαυείοιρη ςχμ εςαιοικώμ σπξθέρεχμ, ςη ρύμςανη
και ςξμ έλεγυξ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ σπό κοίρη υοήρηπ (01.01.2017 –
31.12.2017)
Η Γεμική Σσμέλεσρη εγκοίμει, ρύμτχμα με ςξ μόμξ και ςξ Καςαρςαςικό ςηπ Δςαιοείαπ, με φήτξσπ
……………………….., ήςξι με πξρξρςό ……. % ςχμ παοιρςαμέμχμ, ςημ ειρήγηρη ςξσ Δ.Σ. και
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απαλλάρρει ςα Μέλη ςξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ και ςξμ Οοκχςό Δλεγκςή – Λξγιρςή ςηπ
Δςαιοείαπ από κάθε εσθύμη απξζημίχρηπ για ςημ, σπό κοίρη, εςαιοική υοήρη (01.01.201731.12.2017).
3. Δκλξγή Οοκχςώμ Δλεγκςώμ - Λξγιρςώμ για ςξμ έλεγυξ ςηπ υοήρηπ από 01.01.2018 έχπ
31.12.2018 και καθξοιρμόπ ςηπ αμξιβήπ ςξσπ
Η Γεμική Σσμέλεσρη εγκοίμει, ρύμτχμα με ςξ μόμξ και ςξ Καςαρςαςικό ςηπ Δςαιοείαπ, με φήτξσπ
……………………….., ήςξι με πξρξρςό ……. % ςχμ παοιρςαμέμχμ, ςημ χπ άμχ ειρήγηρη και εκλέγει
ςημ ελεγκςική εςαιοεία «………………………» για ςξμ έλεγυξ ςχμ εςαιοικώμ και εμξπξιημέμχμ
Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ ςηπ υοήρηπ 2018.
Δπίρηπ, ξοίζει χπ Τακςικό και Αμαπληοχμαςικό Οοκχςό Δλεγκςή – Λξγιρςή ςξσπ ποξςειμόμεμξσπ
από ςημ ελεγκςική Δςαιοεία Δλεγκςέπ – Λξγιρςέπ και απξταρίζει όπχπ η ρυεςική αμξιβή
καθξοιρςεί ρςα πλαίρια ςχμ ξοιζξμέμχμ από ςξ Ν. 4449/2017 και ςξμ Καμξμιρμό ΔΔ 537/2014.
4. Έγκοιρη απξζημιώρεχμ ςχμ Μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ για ςη υοήρη 2017 και
ποξέγκοιρη αμξιβώμ και απξζημιώρεχμ ςχμ Μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ για ςη
υοήρη 2018, κας’ άοθοα 24 Κ.Ν. 2190/20 και 5 ςξσ Ν. 3016/2002
Η Γεμική Σσμέλεσρη εγκοίμει, ρύμτχμα με ςξ μόμξ και ςξ Καςαρςαςικό ςηπ Δςαιοείαπ, με φήτξσπ
……………………….., ήςξι με πξρξρςό ……. % ςχμ παοιρςαμέμχμ, ςημ ειρήγηρη ςξσ Δ.Σ. και
ποξεγκοίμει ςημ απξζημίχρη ςχμ Μελώμ ςξσ Δ.Σ. για ςη υοήρη 2018, κας’ άοθοξ 24 ςξσ Κ.Ν.
2190/20 και 5 ςξσ Ν. 3016/2002, και ενξσριξδξςεί ςξ Δ.Σ. όπχπ ποξβεί ρςιπ απαοαίςηςεπ
εμέογειεπ για ςημ σλξπξίηρη ςχμ αμχςέοχ.
5. Ποξέγκοιρη αμξιβώμ Μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ για ςη υοξμική πεοίξδξ από
01.07.2018 έχπ ςημ επόμεμη Σακςική Γεμική σμέλεσρη
Η Γεμική Σσμέλεσρη εγκοίμει, ρύμτχμα με ςξ μόμξ και ςξ Καςαρςαςικό ςηπ Δςαιοείαπ, με φήτξσπ
……………………….., ήςξι με πξρξρςό ……. % ςχμ παοιρςαμέμχμ, ςημ ειρήγηρη ςξσ Δ.Σ. και
ποξεγκοίμει ςξ μιρθό Μέλξσπ ςξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ, για ςη υοξμική πεοίξδξ από
01.07.2018 έχπ ςημ επόμεμη Τακςική Γεμική Σσμέλεσρη.
6. Παοξυή αδείαπ, κας΄ άοθοξ 23 Κ.Ν. 2190/20, ρςα Μέλη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ και
ρςα διεσθσμςικά ρςελέυη ςηπ Δςαιοείαπ μα μεςέυξσμ ρςα Διξικηςικά σμβξύλια ή ρςη
διξίκηρη ρσμδεδεμέμχμ, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 32 Ν. 4308/2014, εςαιοειώμ
Η Γεμική Σσμέλεσρη εγκοίμει, ρύμτχμα με ςξ μόμξ και ςξ Καςαρςαςικό ςηπ Δςαιοείαπ, με φήτξσπ
……………………….., ήςξι με πξρξρςό ……. % ςχμ παοιρςαμέμχμ, ςημ ειρήγηρη ςξσ Δ.Σ. και ςημ
παοξυή αδείαπ, κας΄ άοθοξ 23 Κ.Ν. 2190/20, ποξπ όλα ςα Μέλη ςξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ ςηπ
Δςαιοείαπ και ρςα διεσθσμςικά ρςελέυη ασςήπ, ποξκειμέμξσ μα ρσμμεςέυξσμ ρςα Διξικηςικά
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Σσμβξύλια ή ρςη διξίκηρη ρσμδεδεμέμχμ, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 32 Ν. 4308/2014,
εςαιοειώμ.
7. Λήφη απόταρηπ για ςημ αμαδιάοθοχρη ρσμμεςξυώμ ςηπ Δςαιοείαπ και ςημ ποξπ ςξύςξ
αγξοά και πώληρη από ςημ Δςαιοεία μεςξυώμ και λξιπώμ υοημαςξξικξμξμικώμ ρςξιυείχμ
ρσμδεδεμέμχμ εςαιοειώμ. Παοξυή ειδικήπ άδειαπ, κας’ άοθοξ 23α Κ.Ν. 2190/20, για ςη
ρύμαφη ρυεςικήπ ρύμβαρηπ με μξμικά ποόρχπα πξσ εμπίπςξσμ ρςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ
ασςξύ
Η Γεμική Σσμέλεσρη εγκοίμει, ρύμτχμα με ςξ μόμξ και ςξ Καςαρςαςικό ςηπ Δςαιοείαπ, με φήτξσπ
……………………….., ήςξι με πξρξρςό ……. % ςχμ παοιρςαμέμχμ, ςημ ειρήγηρη ςξσ Δ.Σ. και ςημ
αμαδιάοθοχρη ρσμμεςξυώμ ςηπ Δςαιοείαπ και ςημ ποξπ ςξύςξ αγξοά και πώληρη από ςημ
Δςαιοεία μεςξυώμ και λξιπώμ υοημαςξξικξμξμικώμ ρςξιυείχμ ρσμδεδεμέμχμ εςαιοειώμ. Δπίρηπ,
εγκοίμει ςημ παοξυή ειδικήπ άδειαπ, κας’ άοθοξ 23α Κ.Ν. 2190/20, για ςη ρύμαφη ρυεςικήπ
ρύμβαρηπ με μξμικά ποόρχπα πξσ εμπίπςει ρςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ ασςξύ.
8. Λήφη απόταρηπ για ςημ, κας΄ άοθοξ 16 Κ.Ν. 2190/20, χπ ιρυύει, αγξοά ιδίχμ μεςξυώμ
και παοξυή ενξσριξδόςηρηπ ποξπ ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ για ςημ ςήοηρη ςχμ μξμίμχμ
ποξπ ςξύςξ διαςσπώρεχμ
Τξ Διξικηςικό Σσμβξύλιξ ειρηγείςαι ςημ, κας΄ άοθοξ 16 Κ.Ν. 2190/20, χπ ιρυύει, αγξοά από ςημ
Δςαιοεία ιδίχμ μεςξυώμ μέυοι πξρξρςξύ 10% ςξσ εκάρςξςε καςαβεβλημέμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ
ασςήπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ιδίχμ μεςξυώμ πξσ ςσυόμ έυξσμ απξκςηθεί και διακοαςξύμςαι
από ςημ Δςαιοεία (αμεουξμέμχμ ρε 243.000 ίδιεπ μεςξυέπ ρςξ πλαίριξ ςηπ απόταρηπ ςηπ από
30.06.2016 Τ.Γ.Σ.), για υοξμική πεοίξδξ 24 μημώμ με έμαονη ιρυύξπ ςημ 2α Ιξσλίξσ 2018 μέυοι
και ςημ 1η Ιξσλίξσ 2020, με καςώςαςη ςιμή αγξοάπ 0,30 εσοώ και αμώςαςη ςιμή 10,00 εσοώ, αμά
μεςξυή και ρκξπό ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Κ.Ν. 2190/20, χπ ιρυύει, ςξμ Καμξμιρμό
2273/2003 και ςημ απόταρη 1/503/2009 ςξσ Δ.Σ. ςηπ Δπιςοξπήπ Κεταλαιαγξοάπ, καςαογξύμεμξσ
ςξσ ποξηγξύμεμξσ Ποξγοάμμαςξπ πξσ εποόκειςξ μα λήνει ρςιπ 19.09.2018.
Η Γεμική Σσμέλεσρη εγκοίμει, ρύμτχμα με ςξ μόμξ και ςξ Καςαρςαςικό ςηπ Δςαιοείαπ, με φήτξσπ
……………………….., ήςξι με πξρξρςό ……. % ςχμ παοιρςαμέμχμ, ςημ ειρήγηρη ςξσ Δ.Σ. και ςημ
αμχςέοχ απόκςηρη ιδίχμ μεςξυώμ και υξοηγεί ενξσριξδόςηρη ρςξ Διξικηςικό Σσμβξύλιξ για ςημ
ςήοηρη ςχμ μξμίμχμ ποξπ ςξύςξ διαςσπώρεχμ.
9. Eκλξγή Μελώμ ςηπ Δπιςοξπήπ Δλέγυξσ, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 44 ςξσ Ν. 4449/2017
Τξ Διξικηςικό Σσμβξύλιξ ειρηγείςαι ςη, ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 44 ςξσ
Ν. 4449/2017 εκλξγή, χπ Μελώμ ςηπ Δπιςοξπήπ Δλέγυξσ, ςχμ κ.κ. :
- Κ. Αμςχμόπξσλξσ (μη εκςελερςικξύ Μέλξσπ Δ.Σ.)
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- Ι. Καλλέογη (αμενάοςηςξσ μη εκςελερςικξύ Μέλξσπ Δ.Σ.) και
- Σ. Φίλξσ (αμενάοςηςξσ μη εκςελερςικξύ Μέλξσπ Δ.Σ. πξσ διαθέςει απξδεδειγμέμα επαοκή
γμώρη ρςημ ελεγκςική και ρςη λξγιρςική (διεθμή ποόςσπα),
ξι ξπξίξι ρςξ ρύμξλό ςξσπ διαθέςξσμ επαοκή γμώρη ρςξμ ςξμέα ρςξμ ξπξίξ δοαρςηοιξπξιείςαι η
Δςαιοεία. Η θηςεία ασςώμ θα είμαι ςοιεςήπ.
Η Γεμική Σσμέλεσρη εγκοίμει, ρύμτχμα με ςξ μόμξ και ςξ Καςαρςαςικό ςηπ Δςαιοείαπ, με φήτξσπ
……………………….., ήςξι με πξρξρςό ……. % ςχμ παοιρςαμέμχμ, ςημ ειρήγηρη ςξσ Διξικηςικξύ
Σσμβξσλίξσ και εκλέγει, ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 44 ςξσ Ν. 4449/2017, ςα Μέλη ςηπ
Δπιςοξπήπ Δλέγυξσ ςηπ Δςαιοείαπ.
10. Λήφη απόταρηπ για μείχρη ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοείαπ καςά ρσμξλικό πξρό
€ 121.066.654,36, χπ ακξλξύθχπ : α) καςά πξρό € 36.654,36 με ακύοχρη 25.996 ιδίχμ
μεςξυώμ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ €1,41 αμά μεςξυή και β) καςά πξρό €121.030.000,00, ποξπ
ρσμφητιρμό ζημιώμ παοελθξσρώμ υοήρεχμ, με μείχρη ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ ςχμ
133.000.000 σπξλειπξμέμχμ μεςξυώμ, από € 1,41, αμά μεςξυή ρε € 0,50, αμά μεςξυή.
Αμςίρςξιυη ςοξπξπξίηρη ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ Καςαρςαςικξύ ςηπ Δςαιοείαπ, πεοί μεςξυικξύ
κεταλαίξσ
Η Γεμική Σσμέλεσρη εγκοίμει, ρύμτχμα με ςξ μόμξ και ςξ Καςαρςαςικό ςηπ Δςαιοείαπ, με φήτξσπ
……………………….., ήςξι με πξρξρςό ……. % ςχμ παοιρςαμέμχμ, ςημ ειρήγηρη ςξσ Διξικηςικξύ
Σσμβξσλίξσ για μείχρη ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοείαπ καςά ρσμξλικό πξρό
€ 121.066.654,36, χπ ακξλξύθχπ :
α) καςά πξρό € 36.654,36 με ακύοχρη 25.996 ιδίχμ μεςξυώμ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ €1,41,
αμά μεςξυή, και
β) καςά πξρό € 121.030.000,00, ποξπ ρσμφητιρμό ζημιώμ παοελθξσρώμ υοήρεχμ, με μείχρη
ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ ςχμ 133.000.000 σπξλειπξμέμχμ μεςξυώμ, από € 1,41, αμά μεςξυή ρε
€ 0,50, αμά μεςξυή
και ςημ αμςίρςξιυη ςοξπξπξίηρη ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ Καςαρςαςικξύ ςηπ Δςαιοείαπ, πεοί μεςξυικξύ
κεταλαίξσ ςξ ξπξίξ θα αμέλθει πλέξμ ρε € 66.500.000 και θα διαιοείςαι ρε 133.000.000 Κξιμέπ
Ομξμαρςικέπ, μεςά δικαιώμαςξπ φήτξσ, μεςξυέπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ € 0,50 η καθεμία.
11. Λήφη απόταρηπ για αύνηρη ςηπ χπ άμχ διαμξοτχθείραπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ κάθε Κξιμήπ
Ομξµαρςικήπ, µεςά φήτξσ μεςξυήπ από € 0,50 ρε € 1,00 µε ςασςόυοξμη ρσμέμχρη και
µείχρη ςξσ ρσμξλικξύ αοιθµξύ ςχμ μεςξυώμ ςηπ Δςαιοείαπ (reverse split). Αμςίρςξιυη
ςοξπξπξίηρη ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ Καςαρςαςικξύ, πεοί μεςξυικξύ κεταλαίξσ
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Η Γεμική Σσμέλεσρη εγκοίμει, ρύμτχμα με ςξ μόμξ και ςξ Καςαρςαςικό ςηπ Δςαιοείαπ, με φήτξσπ
……………………….., ήςξι με πξρξρςό ……. % ςχμ παοιρςαμέμχμ, ςημ ειρήγηρη ςξσ Δ.Σ. για ςημ
αύνηρη ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ κάθε Κξιμήπ Ομξµαρςικήπ, µεςά φήτξσ μεςξυήπ από € 0,50
ρε € 1,00 µε ςασςόυοξμη ρσμέμχρη και µείχρη ςξσ ρσμξλικξύ αοιθµξύ ςχμ μεςξυώμ ςηπ
Δςαιοείαπ (reverse split) και ςημ αμςίρςξιυη ςοξπξπξίηρη ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ Καςαρςαςικξύ, πεοί
μεςξυικξύ κεταλαίξσ, ςξ ξπξίξ θα αμέουεςαι ρε € 66.500.000, διαιοξύμεμξ ρε 66.500.000 Κξιμέπ
Ομξμαρςικέπ, μεςά δικαιώμαςξπ φήτξσ, μεςξυέπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ € 1,00 η καθεμία.
12. Λήφη απόταρηπ για αύνηρη ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοείαπ με κεταλαιξπξίηρη
απξθεμαςικώμ ρσμξλικξύ πξρξύ € 9.500.000, εκ ςχμ ξπξίχμ απξθεμαςικά ύφξσπ
€ 9.003.327,85 θα τξοξλξγηθξύμ ρύμτχμα με ςημ παο. 2, άο. 71β ςξσ Ν. 4172/2013,
και έκδξρη 9.500.000 μέχμ μεςξυώμ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ € 1,00 η καθεμία, ξι ξπξίεπ θα
διαμεμηθξύμ

δχοεάμ

ρε

αμαλξγία

1

μέα

μεςξυή

για

κάθε
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παλαιέπ.

Αμςίρςξιυη ςοξπξπξίηρη ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ Καςαρςαςικξύ, πεοί μεςξυικξύ κεταλαίξσ
Η Γεμική Σσμέλεσρη εγκοίμει, ρύμτχμα με ςξ μόμξ και ςξ Καςαρςαςικό ςηπ Δςαιοείαπ, με φήτξσπ
……………………….., ήςξι με πξρξρςό ……. % ςχμ παοιρςαμέμχμ, ςημ χπ άμχ ειρήγηρη ςξσ Δ.Σ. για
ςημ αύνηρη ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοείαπ με κεταλαιξπξίηρη απξθεμαςικώμ ρσμξλικξύ
πξρξύ € 9.500.000, εκ ςχμ ξπξίχμ απξθεμαςικά ύφξσπ € 9.003.327,85 θα τξοξλξγηθξύμ
ρύμτχμα με ςημ παο. 2, άο. 71β ςξσ Ν. 4172/2013, καθώπ και ςημ έκδξρη 9.500.000 μέχμ
μεςξυώμ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ € 1,00 η καθεμία, ξι ξπξίεπ θα διαμεμηθξύμ δχοεάμ ρε αμαλξγία
1 μέα μεςξυή για κάθε 7 παλαιέπ και ςημ αμςίρςξιυη ςοξπξπξίηρη ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ
Καςαρςαςικξύ, πεοί μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςξ ξπξίξ θα αμέλθει πλέξμ ρε € 76.000.000 και θα
διαιοείςαι ρε 76.000.000 Κξιμέπ Ομξμαρςικέπ, μεςά δικαιώμαςξπ φήτξσ, μεςξυέπ, ξμξμαρςικήπ
ανίαπ € 1,00 η καθεμία.
13. Διάτξοεπ Αμακξιμώρειπ
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