ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
GREENFARM HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 008321401000

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «GREENFARM HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.»
[εφεξής η «Εταιρία»] ανακοινώνει με την παρούσα, δυνάμει του άρθρου 29 παρ. 4 του Ν.
4548/2018, ότι στο πλαίσιο το πέμπτου και έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας της 10ης Απριλίου 2020, ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις.

1. Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,00 ευρώ σε 0,10 ευρώ, με
ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 975.474 σε 9.754.740.
Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε πλήρη απαρτία, ομόφωνα αποφάσισε τη μείωση της
ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των μετοχών της Εταιρίας, από 1,00 ευρώ σε 0,10 ευρώ, με την
ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών της, από 975.474 σε 9.754.740 και την έκδοση εννέα
εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (9.754.740) κοινών
ονομαστικών μετοχών, προβαίνοντας και σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού
της Εταιρίας, [εφεξής το «Καταστατικό»], ώστε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, να ανέρχεται
στο ποσό των δέκα λεπτών του ευρώ (€ 0,10) και ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών
μετοχών της Εταιρίας να είναι εννέα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες
σαράντα (9.754.740), αποσκοπώντας μέσω του μηχανισμού αυτού – της διάσπασης εκάστης εκ των
κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας (stock split) – στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας των
μετοχών της τελευταίας.
Μετά την ολοκλήρωση ως άνω εταιρικής μεταβολής, με την επιτυχή καταχώριση και δημοσίευση στη
μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και της
αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα
παραμένει στο ύψος των εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων
ευρώ (€ 975.474), διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες
επτακόσιες σαράντα (9.754.740) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής
δέκα λεπτών του ευρώ (€ 0,10).

2. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 804.014,90 ευρώ με
ισόποση διαγραφή ζημιών και ακύρωση μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε πλήρη απαρτία, ομόφωνα αποφάσισε την ονομαστική μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας προς το σκοπό της ορθότερης και ορθολογικότερης δομής του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τη συνακόλουθη άρτια αποτύπωση των οικονομικών και
λογιστικών της δεδομένων. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την ονομαστική
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του
Καταστατικού, κατά ποσό οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών
του ευρώ (€ 804.014,90), με ακύρωση οκτώ εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα
(8.040.149) κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (€ 0,10)
εκάστη, ώστε να απομειωθούν οι συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρίας και να αποκατασταθεί η σχέση
μεταξύ του μετοχικού της κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων της.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιτυχή καταχώριση
και δημοσίευση στη μερίδα της στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και της
αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής θα
ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσια πενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτά του
ευρώ (€ 171.459,10), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες
πεντακόσιες ενενήντα μία (1.714.591) κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (€
0,10) εκάστη.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020

