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Με την από 20/06/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MINI SOCCER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «MINI SOCCER 

Α.Ε» αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δέκα 

χιλιάδων οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (10.008,35€), με καταβολή μετρητών, με 

έκδοση 341 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35€ καθεμίας σε τιμή 

διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία και με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων κατ’ 

αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.  

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων ορίσθηκε προθεσμία 

δεκατεσσάρων ημερών 14 ημερών αρχόμενη από την ημερομηνία απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης. Οι μέτοχοι, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, θα έπρεπε  να ασκήσουν το 

δικαίωμα προτίμησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού, κατά την αναλογία 

συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ωστόσο, μόνο ο  μέτοχος 

Χριστόφορος Πέτρου  άσκησε το δικαίωμα προτίμησης και κατέβαλε την αναλογία του 

ποσού της αύξησης. Ο Έτερος μέτοχος αδράνησε ως προς τη συμμετοχή στην ως άνω 

αύξηση. Έτσι, ογδόντα έξι μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35€ ευρώ η καθεμία, οι οποίες 

διετέθησαν στην ονομαστική τους αξία και αποτελούσαν την αναλογία συμμετοχής του 

Μετόχου Γεωργίου Χαρικιόπουλου στην αποφασισθείσα αύξηση, έμειναν αδιάθετες. 

Ως εκ τούτου, ο Σύμβουλος Διαχειριστής της εταιρείας με την από 04/07/2022 

απόφασή του, αποφάσισε την ελεύθερη διάθεση των αδιάθετων μετοχών προς όλους τους 

μετόχους της Εταιρείας, στην ονομαστική τους αξία, ανά αδιάθετη μετοχή, ορίζοντας 

προθεσμία 14 ημερών στους μετόχους αρχόμενη από τη δημοσίευση προσκλήσεως 

συμμετοχής των μετόχων στο ΓΕΜΗ και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας όπως αυτή 

έχει καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ., προκειμένου αυτοί να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής 

τους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και να 

καταβάλουν το ποσό εκείνο που θα αντιστοιχεί στο εκ μέρους τους ασκηθέν δικαίωμα 

προτίμησης. 



 

Εν όψει των ανωτέρω, με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι μέτοχοι όπως 

ασκήσουν, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το 

δικαίωμα προτίμησής τους στο ποσό δύο χιλιάδων πεντακοσίων εικοσιτεσσάρων ευρώ και 11 

λεπτών. 

Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης άρχεται από την επομένη 

της δημοσιεύσεως της παρούσας προσκλήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας όπως 

αυτή έχει καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ και λήγει με την πάροδο 14 ημερών. 

 

 

Άλιμος , 04/07/2022 

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής 

 

Χριστόφορος Πέτρου 

 

 


