Παιανία, 21 Ιουλίου 2022

Θέμα : Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης Ιουλίου 2022 :
Αποφάσεις – Aποτελέσματα ψηφοφορίας

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι
την Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Β’ κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην
Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 28 μέτοχοι
εκπροσωπούντες συνολικά 30.721.916 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί
συνόλου 83.600.000, δηλ. το 36,75% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του
Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους
παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.
Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης, εξαιρουμένου του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η συζήτηση
του οποίου ματαιώθηκε, λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας. Επ΄αυτού η Γενική Συνέλευση θα
συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική συνεδρίαση την Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 13.30,
χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.
Οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των λοιπών θεμάτων έχουν ως ακολούθως :
Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε
την, κατ΄ άρθρο 49 του Ν.4548/2018, απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι τη
συμπλήρωση

ποσοστού

10%

επί

του

καταβεβλημένου

μετοχικού

κεφαλαίου

της,

συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την
Εταιρεία (ανερχομένων σε 617.848 ίδιες μετοχές δηλ. 0,74% επί του συνόλου των μετοχών της
Εταιρείας), για τη χρονική περίοδο των επόμενων 24 μηνών με έναρξη ισχύος την 22α Ιουλίου
2022 μέχρι και την 21η Ιουλίου 2024, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά (€ 0,30) και
ανώτατη τιμή δέκα ευρώ (€ 10.00), ανά μετοχή, οι οποίες (ίδιες μετοχές) θα χρησιμοποιηθούν
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης προς
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την τήρηση
όλων των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 30.721.916
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 36,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 30.721.916
Αριθμός ψήφων Υπέρ : 30.721.916 (100,00%)
Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)
Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)
Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των
ανωτέρω.

