
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡIΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ 

ΕΔΡΑ:  ΑΓΡΙΝΙΟ 

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 28231712000 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡIΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ» 

[εφεξής η «Εταιρία»] ανακοινώνει με την παρούσα ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας 

της 31ης Μαΐου 2022, ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις : 

(1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου 

διακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι και εξήντα λεπτών (1.251.696,60€) ), με 

έκδοση δεκατριών εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (13.907.740) 

νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εννέα λεπτών (0,09) του Euro εκάστης.  

(2) Η ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 

ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.935.000€) για συμψηφισμό ζημιών 

προηγουμένων χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ευρώ εννέα λεπτά 

(0,09€) σε ευρώ έξι λεπτά (0,06€) εκάστης και 

(3) Η μείωση του αριθμού των μετοχών με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών 

(Reverse Split) από ευρώ έξι λεπτά (0,06€)  σε ευρώ ενενήντα (90,00€) και την έκδοση σαράντα τριών 

χιλιάδων (43.000) νέων μετοχών σε αντικατάσταση των εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων 

πεντακοσίων χιλιάδων (64.500.000) παλαιών μετοχών ώστε οι νέες μετοχές να φέρουν συνολικά την 

ίδια ονομαστική αξία με αυτές που συνενώνονται. Αναλογία απλής συνένωσης μετοχών (reverse 

split): μία (1) νέα μετοχή ονομαστικής αξίας 90 € για κάθε χίλιες πεντακόσιες (1500) παλιές μετοχές 

ονομαστικής αξίας 0,06€ ). 

 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υλοποιήθηκαν και η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού εγκρίθηκε 

με την απόφαση 3851/05.07.2022 της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας η 

οποία καταχωρίστηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2904559 στις 05.07.2022 στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκδόθηκαν οι προαναφερθείσες σαράντα τρεις χιλιάδες (43.000) ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενενήντα (90,00€) η κάθε μία. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν 

συνολικά 4.500 κλασματικά υπόλοιπα μετοχών (τα οποία αντιστοιχούν σε 3 νέες μετοχές ονομαστικής 

αξίας 90 € έκαστη) για τα οποία παρέχεται στους κυρίους αυτών εξάμηνη προθεσμία, από την έκδοση 

των μετοχών προκειμένου είτε να τα διαθέσουν είτε να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά 

υπόλοιπα για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω 

προθεσμία, τα κλασματικά υπόλοιπα εκποιούνται με επιμέλεια της Π.Α.Ε. και το προϊόν της 

εκποιήσεως θα αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους.  

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κλασματικά υπόλοιπα που τους αντιστοιχούν, τη 

διαδικασία εκποίησής τους κλπ, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2641029584 κος 

Στεφανάτος. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 


