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Προς 

Μετόχους Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

 

Πληροφορίες: Άννα Κοδέλλα 

 

Θέμα: «Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. 

Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.» 

 

 Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στην αρ. 31/15-04-2015 Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

μέχρι του ποσού των 324.992,55€ με την έκδοση 11.073 μετοχών ονομαστικής αξίας 

29,35€ εκάστης.  

 Οι άξονες της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπυκνώνονται στα ακόλουθα: 

 Να ανταποκριθεί η Εταιρεία στις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας για την ολοκλήρωση των έργων 

που υλοποιεί. 

Χρηματοδότηση της ταμειακής ρευστότητας για το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων η 

οποία θα καταστεί η απαραίτητη εγγύηση για την αταλάντευτη ανοδική πορεία της Εταιρείας.  

 Να προετοιμαστεί για την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014-2020: 

Χρηματοοικονομική υποστήριξη και εξασφάλιση της Εταιρείας μέχρι την ενεργοποίηση των 

προγραμμάτων της 5ης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

 

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση θα ανέρχεται σε 1.372.053,80€, αποτελούμενο από  

46.748 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35€ εκάστης.  

Στο πλαίσιο της αύξησης εκπονήθηκε Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας, την οποία σας 

αποστέλλουμε συνημμένα και για την οποία απαιτείται έγκριση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου 

σας. Σας ενημερώνουμε ότι η Οικονομοτεχνική Μελέτη έχει ήδη αποσταλεί στο Τμήμα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Τρίπολης και στα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού 

Αρκαδίας, Λακωνίας και Αργολίδας.  

 

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει ολικά μέχρι 15/08/2015 ή 

τμηματικά σε δόσεις, η 1η των οποίων πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το ¼ και να 

καταβληθεί μετρητοίς μέχρι την 15/08/2015 και η 2η ίση με τα ¾ μέχρι την 15/01/2016, 

σύμφωνα με τα άρθρα 8, 11 παρ. 3 και 12 του Ν. 2190/20. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω: 

α) Παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων σε ολόκληρο το νέο μετοχικό 

κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή έκδοσης μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο 
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υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο μέσα σε διάστημα δύο μηνών, ήτοι από την 15/04/2015 μέχρι 

την 15/06/2015.  

β) Οι ήδη μέτοχοι που θα κάνουν χρήση της τμηματικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου θα 

πρέπει με υπεύθυνη δήλωση προς την Εταιρεία να αναλάβουν την υποχρέωση καταβολής του 

μετοχικού κεφαλαίου στις παραπάνω ημερομηνίες. 

Για τους ΟΤΑ και τους Συνεταιρισμούς η παραπάνω δέσμευση θα συνοδεύεται με απόφαση 

των Δημοτικών Συμβουλίων και των Διοικητικών Συμβουλίων αντίστοιχα.  

γ) Για τους μετόχους κατά την εποχή έκδοσης νέων μετοχών παρέχει το δικαίωμα προτίμησης 

μετοχών που θα προκύψουν ως αδιάθετες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο 

μετά την πιστοποίηση της 15/08/2015.  

δ) Μετά την παραπάνω προτίμηση παρέχει το δικαίωμα σε νέους μετόχους, Δήμους, Επιμελητήρια, 

Συνεταιρισμούς και λοιπούς φορείς που έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον.  

ε) Οι υπόλοιπες μετοχές θα διατεθούν με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας με σειρά προτεραιότητας 

την σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τρίτους.  

 Το προς καταβολή ποσό πρέπει να κατατεθεί στο Λογαριασμό της Εταιρείας αρ. 

248/001084-74, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υποκατάστημα Άστρους.  

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα 

παραπάνω, θα εξεταστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2190/20. 

 Για τη λήψη της απόφασης από το Δ.Σ. της Εταιρείας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

προσκομίσουν μέχρι την 15/08/2015 τα εξής: 

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός και το ποσό 

των μετοχών που αιτείται ο ενδιαφερόμενος (επισυνάπτεται η αίτηση). 

 Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης στην οποία θα αναγράφεται ο καταθέτης (πλήρης ονομασία) 

και στην αιτιολογία να αναγράφεται «Για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου».  

 

 Προκειμένου για τους Ο.Τ.Α. παλαιούς και νέους Μετόχους

 Μέχρι 15/06/2015 πρέπει να λάβουν απόφαση τα Δημοτικά Συμβούλια για το συνολικό 

αριθμό και το ποσό των μετοχών με το οποίο ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου (επισυνάπτεται σχέδιο απόφασης). 

 Μέχρι 15/08/2015 πρέπει να καταβάλουν το σύνολο του ποσού στην περίπτωση ολικής 

καταβολής. 

 Μέχρι 15/08/2015 πρέπει να καταβάλουν το ¼ του παραπάνω ποσού (τροποποίηση 

προϋπολογισμού 2015 εάν απαιτείται) στην περίπτωση μερικής καταβολής.

 Μέχρι 15/01/2016 πρέπει να καταβάλουν τα ¾ του παραπάνω ποσού (προϋπολογισμός 

2016). 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.  

Με εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας 

 
 

Βασίλειος Σαλάκος 
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