Ανακοίνωση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της εταιρείας
IDEAL HOLDINGS A.E.
(άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018)

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του
Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 25η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας
Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, στην Αθήνα και επί της Λεωφ.
Αθηνών 110 και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 30.06.2022
Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες
24.537.664 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 31.246.615 κοινών ονομαστικών μετοχών με
δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία 78,53%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι
η Εταιρεία κατέχει 228.644 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται
για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται.
Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:
Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας:
Α) αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €2.515.317,20 με την έκδοση
6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,40 η
καθεμία, με τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη, με τη διαφορά να άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων
κεφαλαίων της Εταιρείας “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”,
Β) αποφάσισε την κάλυψη της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου εξ’ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και δη με τις
μετοχές της εταιρείας BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε υπέρ των μετόχων της εν λόγω εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν
αποδεχτεί νομίμως και εγκύρως τη Προαιρετική Δημόσια Πρόταση, με προθεσμία κάλυψης τέσσερεις (4) μήνες από
την ημέρα που θα καταχωρισθεί η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., στο πλαίσιο της οποίας,
σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης στο καταστατικό της Εταιρείας,
δεν θα παρασχεθεί δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, καθώς ολόκληρο το νέο
μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί με εισφορές σε είδος,
Γ) ενέκρινε (i) την από 30.6.2022 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προς τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και
4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 για την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος (ii) την από 30 Ιουνίου 2022, «Έκθεση Αποτίμησης βάσει
του Άρθρου 17 του Ν. 4548/2018» στα Πλαίσια της Εισφοράς της Εταιρείας ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE, στην Εταιρεία
IDEAL HOLDINGS AE, η οποία υπογράφεται από την ελεγκτική εταιρεία «Ελληνική Ελεγκτική» και (iii) την από 30
Ιουνίου 2022, “Έκθεση Γνωμοδότησης με βάση τις παραγράφους 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Αθηνών επί της Επικείμενης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας IDEAL HOLDINGS AE
με κάλυψη αυτής μέσω Εισφοράς της Εταιρείας BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.” η οποία υπογράφεται από την ελεγκτική
εταιρεία «Ελληνική Ελεγκτική»
Δ) αποφάσισε τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του κεφαλαίου κατ’ άρθρο 28 του ν. 4548/2018,
Ε) αποφάσισε τον ορισμό ως προθεσμίας καταβολής του χρονικού διαστήματος των τεσσάρων (4) μηνών από την
ημέρα που θα καταχωρισθεί η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.,
ΣΤ) αποφάσισε την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου προς
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών
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προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε εκ των μελών του ή τρίτων
προσώπων.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,53% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός
μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.537.664. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού
κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 24.537.664. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 24.537.664 (100%), Κατά: 0
(0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).
Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης
ψηφοφορίας, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της Αύξησης με
την προσθήκη της υποπαραγράφου (ιμ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5, η οποία θα έχει ως εξής:
(ιμ) Με την από 25η Ιουλίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €2.515.317,20 με την έκδοση
6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή
διάθεσης €4,15 εκάστη, με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών της ελληνικής εταιρείας
με την επωνυμία «BYTE COMPUTER AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά 100%. Η διαφορά
μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης του συνόλου των νέων μετοχών, ύψους €23.581.098,75 άγεται
σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω Αύξηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
€15.105.420.80, διαιρούμενο σε 37.763.552 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η
κάθε μία.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,53% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός
μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.537.664. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού
κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 24.537.664. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 24.537.664 (100%), Κατά: 0
(0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).
Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας,
αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ άρθρο 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018,
προκειμένου να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των €251.532 το
οποίο αντιστοιχεί στο 10% των μετοχών των υπολοίπων μετόχων της εταιρείας «BYTE COMPUTER AΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Προαιρετική Δημόσια Πρόταση ή δεν την
αποδέχτηκαν νομίμως και εγκύρως, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών από το τέλος της
περιόδου αποδοχής και δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που θα υπάρχει κατά την ημερομηνία που θα
χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αυτή, και η εξουσία αυτή για την έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου να
έχει ανώτατη διάρκεια ένα (1) έτος, από τη στιγμή της χορήγησής της.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,53% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός
μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.537.664. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού
κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 24.537.664. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 24.537.664 (100%), Κατά: 0
(0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).
Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης
ψηφοφορίας, αποφάσισε την αλλαγή της χρήσης 224.713 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο
του τρέχοντος Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, προκειμένου αυτές να μπορούν να χορηγηθούν στους
αποδεχόμενους μετόχους ΒΥΤΕ, ως Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, αντί των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο
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πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατά παρέκκλιση από τους ήδη αποφασισθέντες σκοπούς του
προγράμματος, που είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση των μετοχών που θα
αγοραστούν κατά τη διάρκειά του ή/και η διανομή των μετοχών που θα αγοραστούν στο προσωπικό της Εταιρείας
ή/και στο προσωπικό εταιρειών συνδεδεμένων με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, σύμφωνα
και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν
τελικώς θα κάνει χρήση της εν λόγω εναλλακτικής επιλογής που του έχει παρασχεθεί από την παρούσα Έκτακτη
Γενική Συνέλευση.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,53% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός
μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24
.537.664. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 24.537.664. Ψηφοφορία και
ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 24.537.664 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).
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