ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SHANGRI - LA BAY Α.Ε.»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΑΝΓΚΡΙ – ΛΑ ΜΠΕΥ Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19778/61/Β/89/17 & ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124121757000)
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
SHANGRI – LA BAY Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Σάνγκρι – Λα Μπέυ Α.Ε.», η οποία εδρεύει
στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19778/61/Β/89/17 & Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
124121757000), ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.11.2020
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το
ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (500.950,00 €), με την έκδοση
διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (215.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας
εκάστης εξ αυτών δύο ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (2,33 €) και τιμή διάθεσης εκάστης εξ αυτών
στο ποσό της ονομαστικής της αξίας, ήτοι στο ποσό των δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2,33
€), με δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των υφιστάμενων (παλαιών)
μετόχων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμά
τους προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να προβούν σε καταβολή
της αξίας των νέων μετοχών εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας στο Γ.Ε.ΜΗ..
Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας
των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στον με αριθμό ΙΒΑΝ GR 9601408760876002002004400
λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία
«ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK»
παραλαμβάνοντας από την τράπεζα τη σχετική απόδειξη. Στην κατάθεση θα πρέπει να
αναγράφεται ως αιτιολογία το όνομα του μετόχου και η πρόταση «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις SHANGRI – LA BAY Α.Ε.». Επισημαίνεται ότι ο
δικαιούχος/συνδικαιούχος του λογαριασμού από τον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα, θα
πρέπει να είναι και ο δικαιούχος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέτοχος.
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Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι υφιστάμενοι (παλαιοί) μέτοχοι
δεν καλύψουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το
μη αναληφθέν ποσό, άλλως τις μη αναληφθείσες μετοχές, ελεύθερα κατά την κρίση του.

Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, 13.11.2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
δια του Πρόεδρου του κ Πασχάλη Κουκουλή
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