
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο 
«ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου 
Αλεξάνδρας αριθμός 77, με αρ. ΓΕΜΗ 006702001000, ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της 6ης Σεπτεμβρίου 2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε εκατόν δώδεκα χιλιάδες (€112.000,00) ευρώ, 
διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες διακόσιες (11.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 
ποσού δέκα (€10,00)ευρώ η κάθε μία. Μετά την ολοκλήρωση της αποφασισθείσας από την 
άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο 
της θα ανέλθει σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα (€165.360,00) ευρώ, 
διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα έξι (16.536) ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξία ποσού δέκα (€10,00) ευρώ η κάθε μία.  
Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το Νόμο, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι 
της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της. Κατόπιν των 
ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην πιο 
πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 
της παρούσας. Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα καταθέτουν το αντίτιμο 
της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό της Εταιρείας με IBAN 
GR78 0260 3030 0001 1020 0280 863 της Τράπεζας EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα τη σχετική απόδειξη ή εκτύπωση από το internet 
banking. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν 
καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα 
κατά την κρίση του.  
 

Αθήνα, 06-09-2020 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 


