Απόσπασµα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της µε αριθ:16/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:100/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 5η του µήνα
Iουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.14409/31.5.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75
παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σώλος Φώτης
7) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.16-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπή, ως διαχειριστικής του ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑ, σχετικά µε πρόταση της ΕΤΕ Α.Ε. που αφορά στις µετοχές του
κληροδοτήµατος .
Εισηγ: κ.Στέλιος Ρόκκος-Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής και Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρει τα εξής:
“Η ΕΤΕ Α.Ε, µας απέστειλε ενηµερωτικό έγγραφο που αφορά στην αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της , στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των συστηµικών
τραπεζών.
Σύµφωνα µε το ενηµερωτικό αυτό έγγραφο, το οποίο ήρθε στο γραφείο µου σήµερα,
5-6-13,οι µετοχές του Κληροδοτήµατος που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό του έχουν
ως εξής:
Υπόλοιπο µετοχών: 7.629
Υπόλοιπο µετοχών (µετά την υλοποίηση του reverse split): 782,9
Κλασµατικά δικαιώµατα: 0,9
Νέες ακέραιες µετοχές( µετά την πλήρη άσκηση δικαιωµάτων σε επιτυχή ΑΜΚ)
Τιµή άσκησης δικαιώµατος προτίµησης /προεγγραφής για κάθε νέα µετοχή:€ 4,29
Χρηµατικό αντίτιµο µε πλήρη άσκηση δικαιωµάτων προτίµησης:€7.271,55
∆ικαίωµα προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες µετοχές: Για απεριόριστο αριθµό.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω για να συµµετέχει το Κληροδότηµα στην αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου , πρέπει να πληρώσει το αντίτιµο των 7.271,55€.
Οπως γνωρίζετε, το Κληροδότηµα δεν διαθέτει µετρητά παρά µόνο µετοχές. Το µόνο
που είναι εφικτό αυτή τη στιγµή και κερδοφόρο για τις µετοχές του Κληροδοτήµατος ,
είναι η συµµετοχή στην περίοδο διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων των µετοχών
στο Χ.Α., εως την Παρασκευή 7-6-13.
Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα το κέρδος των µετοχών του Κληροδοτήµατος,
θα είναι µόνο από την πώληση των δικαιωµάτων των µετοχών.
Το ποσό του δικαιώµατος θα καθοριστεί µε το κλείσιµο της µετοχής του Χ.Α. την 7-613”.
Kατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
µε την πώληση ή οχι των δικαιωµάτων των µετοχών του Κληροδοτήµατος.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση ,

οµόφωνα αποφασίζει
Την πώληση των δικαιωµάτων των µετοχών
εφικτό και επικερδές στη παρούσα περίπτωση.

του Κληροδοτήµατος, ως το µόνο

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 100/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

