Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί αυξήσεως 
του Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ........... ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«………………………………………………...» 
της ....................... 200... 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ............................................... συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την .................... ημέρα ................................ και ώρα .......... στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού ........................................ κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ........................................
Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. .................................................................... ........................................ και τα πρακτικά ετήρησε ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. ................... ..................... ........................................
Παρίσταντο οι κ.κ.:
1. ........................................, Πρόεδρος
2. ........................................, Σύμβουλος
3. ........................................, Σύμβουλος
4. ........................................, Σύμβουλος
5. ........................................, Σύμβουλος
[Δεν παρέστησαν αν και προσκλήθηκαν εμπροθέσμως κατά το Καταστατικό οι κ.κ. ................................................................................]
Παρόντων ........... μελών επί συνόλου ........... μελών του Δ.Σ. και επομένως, υπαρχούσης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης. 

Θ έ μ α :  Α ύ ξ η σ η   τ ο υ   μ ε τ ο χ ι κ ο ύ   κ ε φ α λ α ί ο υ   τ η ς
ε τ α ι ρ ί α ς   χ ω ρ ί ς   τ ρ ο π ο π ο ί η σ η 1   τ ο υ   π ε ρ ί 
κ ε φ α λ α ί ο υ   ά ρ θ ρ ο υ   τ ο υ   Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ   τ η ς.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την ανάγκη αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών της αναγκών κατά τον συμφερότερο τρόπο. (Περιγράφεται η ανάγκη και εκτίθενται οι λόγοι της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου). 
Δεδομένου ότι η αύξηση κυμαίνεται εντός των ορίων που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο .................... του Καταστατικού της εταιρίας2, [ -ή κατά περίπτωση- δεδομένου ότι η εξουσία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της .................... (ημερομηνία)....................3], αποφασίζεται εντός της περιόδου που προβλέπουν οι ως άνω διατάξεις4, τα δε αποθεματικά της εταιρίας δεν υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου5, μπορεί να αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς ανάγκη προσφυγής στη Γενική Συνέλευση ή τροποποίησης του Καταστατικού, διαδικασία η οποία θα επιτρέψει την ταχύτερη ολοκλήρωσή της. 

Γενομένης ψηφοφορίας6 κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως7 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό .................... με έκδοση .................... ονομαστικών (ή ανωνύμων) μετοχών ονομαστικής αξίας .................... δρχ. εκάστης και υπέρ το άρτιον αξίας .................... ήτοι εν συνόλω .................... δρχ. ανά μετοχή . 
Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει τοις μετρητοίς με άμεση καταβολή του συνολικού ποσού8. Εάν δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου η αύξηση, θα ισχύσει μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εφαρμοζομένου του άρθρ. 13α παρ. 2 του Ν. 2190/1920. 
Το προς καταβολή ποσό πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό της εταιρίας .................... της Τράπεζας .................... σύμφωνα με το άρθρο .................... του Ν. 2190/1920. Η καταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών9 από σήμερα και μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 
Το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων πρέπει να ασκηθεί εντός μηνός από της ημερομηνίας της παρούσας αποφάσεως.10
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προβεί στην υποβολή της παρούσας αποφάσεως στην Εποπτεύουσα Αρχή προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε. για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας (άρθρ. 7β παρ. 1 περ. ε Ν. 2190/1920).
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		                          Ο Γραμματέας			                         Τα μέλη 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Αθήνα ....................
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

