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Αριθ. Πρωτ.: 1404 

Δράμα, 20.12.2021 

 

ΠΡΟΣ: Τους Μετόχους της Εταιρείας 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» 

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

2. Δήμος Δράμας 

3. Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 

4. Δήμος Προσοτσάνης 

5. Δήμος Δοξάτου 

6. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

7. Δήμος Παρανεστίου 

8. Ένωση Αγροτικός Συνεταιρισμός (Ε.Α.Σ.) Δράμας 

9. Επιμελητήριο Δράμας 

10. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας 

11. Ένωση Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών (Ε.Γ.Σ.) Δράμας 

12. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (Ε.Ο.Σ.) Δράμας 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» 

για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των Μετόχων της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας που αποφασίστηκε από την από 30.11.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό ΓΕΜΗ 

051264019000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Δράμας (Δράμα, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθ. 8) και 

εκπροσωπείται νόμιμα, ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία 

συνήλθε στις 30 Νοεμβρίου 2021, αποφάσισε:  

1. Την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων 

και εννιακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εφτά λεπτών (99.949,07€), με σκοπό τον 

συμψηφισμό - διαγραφή λογιστικών ζημιών ποσού 99.949,07€, προερχόμενων από τις 

διαχειριστικές χρήσεις 2016 και 2019, με αναλογική μείωση του συνολικού αριθμού των 

μετοχών, (ήτοι χωρίς μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής έκαστου μετόχου στο μετοχικό 
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κεφάλαιο της Εταιρείας) από 7.105 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 58,69€ η καθεμία 

σε 5.402 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 58,69€ η καθεμία. 

2.  α. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων 

ενενήντα εννέα χιλιάδων και εννιακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών 

(299.964,59€) με καταβολή μετρητών και έκδοση 5.111 νέων ονομαστικών μετοχών, 

ονομαστικής αξίας 58,69 ευρώ η καθεμία.  

β. Όρισε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα είναι ίση με την ονομαστική τους αξία 

δηλαδή όρισε την τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής στο ποσό των 58,69 ευρώ. 

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας οι παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα 

προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο,  ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο 

μετοχικό κεφάλαιο. 

δ. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στο ΓΕΜΗ.  

ε. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε 

τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι έως την 19.4.2022. 

  στ. Σε περίπτωση  που δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου,  η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ισχύσει μέχρι το ποσό της κάλυψης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν εμπροθέσμως (ήτοι εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο) το δικαίωμά τους προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που 

αποφασίστηκε με την άνω από 30.11.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.   

 

Για την ανωτέρω άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας απαιτείται 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου του μετόχου (Περιφερειακό Συμβούλιο, Δημοτικό Συμβούλιο, 

Διοικητικό Συμβούλιο), με την οποία θα εγκρίνεται η Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας της 

Εταιρείας και η συμμετοχή του μετόχου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στην εν λόγω 

απόφαση θα πρέπει να αναφέρονται και τα κάτωθι: 

 

1. Ο αριθμός των νέων μετοχών και το αντίστοιχο ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 

που αναλαμβάνει να καλύψει ο μέτοχος, σύμφωνα  με το δικαίωμα προτίμησης. 
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2. Η  εξασφάλιση της αναγκαίας πίστωσης για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου μέχρι την ημερομηνία λήξης του τετραμήνου, ήτοι έως την 19.4.2022. 

3. Τυχόν πρόθεση του μετόχου για την ανάληψη επιπλέον νέων μετοχών, σε περίπτωση 

ύπαρξης αδιάθετων μετοχών μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους 

μετόχους. 

Επισημαίνεται ότι μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και 

εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί θα διατεθούν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.  

 

 
 Για την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 
Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας 
 


