
Info-Quest : Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5ης 
Δεκεμβρίου 2005 

Η εταιρία Info-Quest AEBE ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του ΧΑ, ότι 
τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της στα γραφεία της εταιρίας.  

Η Συνέλευση στην οποία συμμετείχαν εννέα μέτοχοι και πραγματοποιήθηκε με απαρτία 71,55%, 
ενέκρινε ομόφωνα το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα: 

1. Την απόσχιση του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών της Εταιρίας και την εισφορά του στην κατά 
100% θυγατρική εταιρία με την επωνυμία «Q Telecommunications Ανώνυμη Εταιρία 
Τηλεπικοινωνιών» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993. Την από 31.8.05 Λογιστική 
Κατάσταση Απόσχισης του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών της Εταιρίας, το Σχέδιο Σύμβασης 
Απόσχισης και τις μέχρι σήμερα πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης, 
ενέργειας ή δήλωσης για την ολοκλήρωση της απόσχισης και για τον καθορισμό εκπροσώπων 
για την υπογραφή της σύμβασης απόσχισης.  

3. Την από 27.10.05 σύμβαση πώλησης του 100% των μετοχών της εταιρίας Q 
Telecommunications ΑΕΤ. Η Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε 
κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας πώλησης 
του 100% των μετοχών της Q Telecommunications ΑΕΤ. 

4. Την ακύρωση 1.386.950 ιδίων μετοχών της Εταιρίας, με ισόποση μείωση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 
2190/20, όπως ισχύει και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού 
της Εταιρίας. Μετά την έγκριση ακύρωσης των ως άνω μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας θα διαιρείται σε 48.705.220 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 €. 

5. Την τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της εταιρίας για δυνατότητα εκλογής και 
δεύτερου Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ερωτηθείς για τον χρόνο ολοκλήρωσης της πώλησης της Q 
Telecommunications AEΤ διευκρίνισε ότι: 

Η απόσχιση του τηλεπικοινωνιακού κλάδου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 
του 2005. Ήδη έχει ληφθεί η έγκριση της ΕΕΤΤ για τη μεταφορά όλων των 
σχετικών αδειών στη θυγατρική Q Telecommunications ΑΕΤ, η οποία θα 
απορροφήσει τον κλάδο που αποσχίζεται. 

Η πώληση των μετοχών της Q Telecommunications ΑΕΤ στις επενδυτικές 
εταιρίες APAX και TPG υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων εποπτικών αρχών 
κι εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος Φεβρουαρίου του 2006. 

Η Διοίκηση της εταιρίας δεν έχει ακόμα διαμορφώσει πλήρη και οριστική άποψη 
για τη χρήση των κεφαλαίων που θα εισρεύσουν στην εταιρία από την πώληση 
της Q Telecommunications ΑΕΤ. Η Διοίκηση θεωρεί ότι οι μέτοχοι της εταιρίας 
θα πρέπει να ανταμειφθούν για την εμπιστοσύνη και υπομονή που επέδειξαν τα 
τελευταία χρόνια. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η εταιρία θα 
ενημερώσει τους μετόχους της για τον τρόπο που θα αξιοποιηθεί το ποσό της 



πώλησης. 

 


