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Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2022, η
οποία πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη
φυσική παρουσία των μετόχων, και στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’
αντιπροσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης είκοσι οκτώ (28) μέτοχοι εκπροσωπούντες 17.760.823
μετοχές, ήτοι ποσοστό 60,89% του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζόμενων των ίδιων
μετοχών) αποφασίστηκε ως προς το 11ο θέμα ημερησίας διάταξης («Παροχή έγκρισης για την
απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4548/2018») κατά
πλειοψηφία με 17.683.826 έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60,63% του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό 99,57% των εκπροσωπούμενων
μετοχών, η απόκτηση από την Εταιρία έως 1.462.500 ιδίων μετοχών. Συγκεκριμένα η Γενική
Συνέλευση της 16ης.06.2022 κατά πλειοψηφία ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων
μετοχών με τους κάτωθι όρους: α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν
είναι 1.462.500, που αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι η Εταιρία είχε αποκτήσει και κατείχε έως την 16η Ιουνίου
2022, δυνάμει της από 26.06.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί απόκτησης ιδίων
μετοχών, 98.751 ίδιες μετοχές. β. Η ανώτατη τιμή απόκτησης των μετοχών ορίζεται σε Ευρώ
τέσσερα (€4,00), ενώ η κατώτατη σε Λεπτά του Ευρώ τριάντα έξι (€0,36). γ. Το χρονικό διάστημα
εντός του οποίου δύνανται να αποκτηθούν οι μετοχές ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από
26.06.2022 έως 26.06.2024.

