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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 η Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της κατά τη συνεδρίαση της 16.06.2022 αποφάσισε την κατ’ άρθρο 114 του Ν.
4548/2018 δωρεάν διάθεση, εφάπαξ εντός του έτους 2022, έως 53.480 ιδίων μετοχών
(κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και της θυγατρικής
της «LION RENTAL Α.Ε.» («Διάθεση») με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών, καθόρισε το σκοπό Διάθεσης, ενώ, επιπλέον, εξουσιοδότησε το Διοικητικό
Συμβούλιο να καθορίσει τους δικαιούχους και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για
την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο με την από
29.07.2022 απόφασή του καθόρισε τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους Διάθεσης.

Συγκεκριμένα, οι όροι της Διάθεσης, όπως καθορίστηκαν δυνάμει της από 16.06.2022
απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και της κατ’
εξουσιοδότηση αυτής από 29.07.2022 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, έχουν ως
εξής:

-Δικαιούχοι:
Ως δικαιούχοι ορίζονται τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και της θυγατρικής της «LION
RENTAL Α.Ε.» τα οποία αναφέρονται στην από 29.07.2022 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου και τα οποία καθορίστηκαν με κριτήρια τη θέση που κατέχουν στην Εταιρία ή τη

θυγατρική της «Lion Rental Α.Ε.», τη φύση της εργασίας που παρέχουν και το ποσοστό
επίτευξης των επιχειρηματικών και ατομικών στόχων που είχαν προσυμφωνηθεί με την
Εταιρία για το έτος 2021.

-Σκοπός Διάθεσης:
Σκοπός της Διάθεσης είναι αφενός η επιβράβευση των διευθυντικών στελεχών για τις
προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην αξιοσημείωτη απόδοση της Εταιρίας και του
Ομίλου κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, και αφετέρου η αύξηση του συνολικού αριθμού
διευθυντικών στελεχών που κατέχουν μετοχές της Εταιρίας και η ενίσχυση της εταιρικής
ταυτότητας (corporate branding).

-Όροι Διάθεσης:
Η Εταιρία θα διαθέσει ίδιες μετοχές τις οποίες έχει αποκτήσει δυνάμει της από 26.06.2020
απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και της από
03.08.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που θα διατεθούν δωρεάν στους Δικαιούχους είναι 39.139.
Οι μετοχές που θα διατεθούν στους Δικαιούχους είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα
ψήφου και ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018 και το
καταστατικό της Εταιρίας.
Η Διάθεση θα λάβει χώρα εφάπαξ έως την 31.12.2022.
Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται σε διακράτηση των μετοχών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
από την απόκτησή τους.

