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Σύσταση, Επωνυμία, Διάρκεια και 

Σκοπός της Εταιρείας 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

1. Σύσταση και επωνυμία:

Η  επωνυμία  της  Εταιρείας  είναι  «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία που θα

χρησιμοποιείται είναι «PAPOUTSANIS S.A».

2. Έδρα και Υποκαταστήματα: Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλκιδέων.

Έπειτα  από  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  μπορεί  να  ιδρύονται  υποκαταστήματα,

πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της

αλλοδαπής.  Τους  όρους  λειτουργίας  καθώς  και  την  έκταση  και  τη  φύση  των  εργασιών  των

υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας

καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες

αποφάσεις του, το οποίο μπορεί να αποφασίζει και την κατάργησή τους.

3. Δωσιδικία:  Κάθε  διαφορά  μεταξύ  της  Εταιρείας  και  των  μετόχων  της  ή  τρίτων  υπάγεται

αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται

μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν

αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο 

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

1. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση (marketing) και εν γένει εμπορία καταναλωτικών

αγαθών,  όπως  ειδών  σαπωνοποιίας,  προϊόντων  καλλυντικών  και  άλλων  ειδών  προσωπικής

περιποίησης, βιοκτόνων και απολυμαντικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση ή για χρήση σε

χώρους ή αντικείμενα,  καθώς και  των πρώτων υλών παρασκευής αυτών,  τροφίμων, ποτών,

αναψυκτικών  και  λοιπά,  συμπεριλαμβανομένων  των  συσκευασιών  αυτών.  Περαιτέρω,  η

έρευνα,  ανάπτυξη  και  ο  σχεδιασμός  καλουπιών  σχετικά  με  τα  ανωτέρω,

συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού παραγωγικής διαδικασίας για προϊόντα.

2. Συμμετοχή  σε  άλλες  επιχειρήσεις:  Για  την  εκπλήρωση  των  πιο  πάνω  σκοπών,  η  Εταιρεία

μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή

παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. 

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. 

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή 

σκοπό. 

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες
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εταιρείες  ή  φυσικά  πρόσωπα,  σε  δημοπρασίες  και  διαγωνισμούς  στην  Ελλάδα  και  στο 

εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους, που 

εμπίπτουν στα πλαίσια του σκοπού της, και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που 

καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

(β) Να  δανείζεται  και  να  εξευρίσκει  κεφάλαια,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  έκδοσης 

ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους 

(χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. 

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες 

συμμετέχει  η  εταιρεία  ή  με  τις  οποίες  συνεργάζεται  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  παρέχοντας 

πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες. 

(δ) Να αναπτύσσει  και  εμπορεύεται  εμπορικά  σήματα,  άδειες,  τεχνογνωσία  (know‐how)  και 

άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 13.563.941,40€ διαιρούμενο σε 25.118.410 

κοινές  ονομαστικές  μετά  ψήφου  μετοχές  ονομαστικής  αξίας  0,54€  η  κάθε   μια,  και  έχει 
διαμορφωθεί ως εξής: 

(Ι)  

 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 14.066.309,60€ διαιρούμενο σε 25.118.410 

κοινές  ονομαστικές  μετά  ψήφου  μετοχές  ονομαστικής  αξίας  0,56€  η  κάθε   μια,  και  έχει  
διαμορφωθεί ως εξής:    

Το  Μετοχικό  Κεφάλαιο  ορίστηκε  αρχικά  σε  έξι  εκατομμύρια  πεντακόσιες  τριάντα  χιλιάδες  
δραχμές  (6.530.000), διαιρούμενο σε εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες  (65.300) ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 100 η κάθε μία ΦΕΚ (7/9.1.1960). 

(II) (Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των Μετόχων  της  7.6.1972,  το  παραπάνω  κεφάλαιο

αυξήθηκε κατά τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες  (33.470.000) από

κεφαλαιοποίηση  υπεραξίας  γηπέδων  και  από  κεφαλαιοποίηση  αποθεματικών  των  Ν.Δ.

4002/59  και Α.Ν. 147/1967  και  έτσι ανήλθε στο συνολικό ποσό  των σαράντα εκατομμυρίων

(40.000.000),  διαιρεμένο σε  τετρακόσιες  χιλιάδες  (400.000)  μετοχές,  ονομαστικής αξίας 100

δραχμών η  κάθε μία,  που με  την  ίδια απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης μετατράπηκαν από

ονομαστικές σε ανώνυμες (ΦΕΚ υπ' αριθμ. 1334/3.7.1972).

(III) Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της  28.6.1975,  το  παραπάνω  κεφάλαιο

αυξήθηκε  κατά  ένα  εκατομμύριο  εξακόσιες  χιλιάδες  δραχμές  (1.600.000)  δια

κεφαλαιοποιήσεως ίσου ποσού που ελήφθη από το έκτακτο αποθεματικό και έτσι το κεφάλαιο

της  εταιρείας  ανήλθε  στο  ποσό  των  σαράντα  ένα  εκατομμυρίων  εξακοσίων  χιλιάδων

(41.600.000),  διαιρούμενο  σε  τετρακόσιες  δέκα  έξι  χιλιάδες  (416.000)  ανώνυμες  μετοχές

ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2066/11.9.1975).

(IV) Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των Μετόχων  της  30ης  Ιουνίου  1976,  το  παραπάνω

κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  ποσό  ενός  εκατομμυρίου  εξακοσίων  εξήντα  τεσσάρων  χιλιάδων

(1.664.000)  δραχμών  δια  κεφαλαιοποιήσεως  ίσου  ποσού,  ληφθέντος  από  το  έκτακτο

αποθεματικό  και  έτσι  το  κεφάλαιο  της  εταιρείας  ανήλθε  στο  συνολικό  ποσό  των  δραχμών

σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (43.264.000), διαιρούμενο 

σε  τετρακόσιες  τριάντα  δύο  χιλιάδες  εξακόσιες  σαράντα  (432.640)  ανώνυμες  μετοχές

ονομαστικής αξίας δραχμών 100 η κάθε μία (ΦΕΚ 2675/14.10.1976).

(V) Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των Μετόχων  της  30ης  Ιουνίου  1977,  το  παραπάνω

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό είκοσι εκατομμυρίων πενήντα επτά χιλιάδων (20.057.000) από

κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων (γηπέδων και κτημάτων Ν. 542/1977) και δια καταβολής
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μετρητών  δρχ.  10.‐  για  στρογγυλοποίηση  και  έτσι  το  κεφάλαιο  της  εταιρείας  ανήλθε  στο 

συνολικό ποσό των εξήντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων (63.321.000) 

δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες δέκα (633.210) ανώνυμες 

μετοχές ονομαστικής αξίας 100.‐ δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2629/9.8.1977). 

(VI) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Νοεμβρίου 1982, το παραπάνω

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εκατόν δέκα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα εννέα

χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε (119.279.755) δραχμών, από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας

ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων Ν. 1249/1982 της εταιρείας και καταβολής σε μετρητά δρχ. 245.‐

για στρογγυλοποίηση και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εκατόν

ογδόντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων μιας χιλιάδων (182.601.000) δραχμών, διαιρούμενο σε

εννιακόσιες  δεκατρείς  χιλιάδες  πέντε  (913.005)  ανώνυμες  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας

διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 29/10.1.1983).

(VII) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Δεκεμβρίου 1988, το παραπάνω

κεφάλαιο αυξήθηκε (Ι) κατά ποσό εκατόν ογδόντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων μιας χιλιάδων

δραχμών (182.601.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας, Κοινή

απόφαση  Υπουργών  Εθνικής  Οικονομίας  και  Οικονομικών  Ε  2665/1988  και  (ΙΙ)  κατά  ποσό

εκατόν  ογδόντα  δύο  εκατομμυρίων  εξακοσίων  μιας  χιλιάδων  δραχμών  (182.601.000)  δια

καταβολής σε μετρητά (ΦΕΚ 377/28.2.89).

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα επτά εκατομμυρίων

οκτακοσίων  τριών  χιλιάδων  (547.803.000)  δραχμών,  διαιρεμένο  σε  δύο  εκατομμύρια

επτακόσιες  τριάντα  εννέα  χιλιάδες  δεκαπέντε  (2.739.015)  ανώνυμες  μετοχές,  ονομαστικής

αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία.

(VIII) Με  την  από  7.8.90  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των Μετόχων,  το Μετοχικό

Κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες

πενήντα  χιλιάδες  οκτακόσιες  δραχμές  (136.950.800)  με  την  έκδοση  εξακοσίων  ογδόντα

τεσσάρων  χιλιάδων  επτακοσίων  πενήντα  τεσσάρων  (684.754)  προνομιούχων  χωρίς  ψήφο

μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δραχμών

χιλίων τετρακοσίων (1.400) η κάθε μία. Η διαφορά πάνω από το άρτιο τιμής έκδοσης των πιο

πάνω μετοχών, από δραχμές οκτακόσιες είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες

οκτακόσιες δραχμές (821.704.800), άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από

το άρτιο το οποίο δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι  το  μετοχικό  κεφάλαιο  ανήλθε  στο  ποσό  των  δραχμών  εξακοσίων  ογδόντα  τεσσάρων

εκατομμυρίων  επτακοσίων  πενήντα  τριών  χιλιάδων  οκτακοσίων  δραχμών  (684.753.800)  και

διαιρείται  σε  τρία  εκατομμύρια  τετρακόσιες  είκοσι  τρεις  χιλιάδες  επτακόσιες  εξήντα  εννέα

(3.423.769) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων  (200) η κάθε μία, από τις οποίες

δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες δέκα πέντε  (2.739.015) είναι κοινές και

εξακόσιες  ογδόντα  τέσσερις  χιλιάδες  επτακόσιες  πενήντα  τέσσερις  (684.754)  είναι

προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές.

(IX) Με  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των Μετόχων  της  12ης  Νοεμβρίου  1990  το

παραπάνω  κεφάλαιο  που  προήλθε  από  την  αύξηση  με  την  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των

Μετόχων της 7ης Αυγούστου 1990 αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν. 2190

στο ποσό που καλύφθηκε μετρητοίς από  την παραπάνω αύξηση κατά δραχμές  ενενήντα έξι

εκατομμύρια  επτακόσιες  δέκα  χιλιάδες  διακόσιες  δραχμές  (96.710.200)  με  την  έκδοση

τετρακοσίων  ογδόντα  τριών  χιλιάδων  πεντακοσίων  πενήντα  μιας  (483.551)  προνομιούχων

χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία και

τιμής διάθεσης δραχμών χιλίων τετρακοσίων (1.400). Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής

έκδοσης  των  πιο  πάνω  μετοχών  από  δραχμές  πεντακόσια  ογδόντα  εκατομμύρια  διακόσιες

εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες δραχμές (580.261.200) άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση

μετοχών  πάνω  από  το  άρτιο  και  δεν  δύναται  να  διατεθεί  για  την  πληρωμή  μερισμάτων  ή

ποσοστών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών εξακοσίων σαράντα

τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων δραχμών (644.513.200)
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και  διαιρείται  σε  τρία  εκατομμύρια  διακόσιες  είκοσι  δύο  χιλιάδες  πεντακόσιες  εξήντα  έξι 

(3.222.566) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε μία, από τις οποίες δύο εκατομμύρια 

επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες δέκα πέντε (2.739.015) είναι κοινές και τετρακόσιες ογδόντα 

τρεις  χιλιάδες  πεντακόσιες  πενήντα  μία  (483.551)  είναι  προνομιούχες  χωρίς  ψήφο  μη 

μετατρέψιμες μετοχές είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο. 

Τα προνόμια των πιο πάνω άνευ ψήφου προνομιούχων μετοχών, συνίστανται: 

1. Στην  απάλειψη  πριν  από  τις  κοινές  μετοχές  πρώτου  μερίσματος  από  τα  κέρδη

χρήσεως 1990 και εφεξής σε περίπτωση δε μη διανομής μερίσματος ή διανομής μερίσματος

μικρότερου του πρώτου κατά μία ή περισσότερες χρήσεις, την προνομιακή καταβολή του πιο

πάνω πρώτου μερίσματος σωρευτικώς και για τις χρήσεις αυτές, από τα κέρδη των επομένων

χρήσεων. Οι προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές δικαιούνται πάντως ισότιμα προς τις κοινές

μετοχές σε απάλειψη του προσθέτου μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί με οποιαδήποτε

μορφή.

2. Στην  προνομιακή  απόδοση  του  καταβληθέντος  από  τους  μετόχους  των

προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής

περιουσίας σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας. Οι κάτοχοι των προνομιούχων άνευ ψήφου

μετοχών  δικαιούνται  πάντως  ισότιμα  προς  τους  κατόχους  κοινών  μετοχών  και  περαιτέρω

συμμετοχής αναλογικά στο προϊόν  της εκκαθαρίσεως εάν αυτή είναι ανώτερο του συνολικά

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(X) Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων  της  30ης  Ιουνίου  1992,  το  παραπάνω

κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  το  ποσό  των  εκατόν  ενενήντα  τριών  εκατομμυρίων  τριακοσίων

πενήντα τεσσάρων χιλιάδων δραχμών (193.354.000) δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση

εννιακοσίων  εξήντα  έξι  χιλιάδων  επτακοσίων  εβδομήντα  (966.770)  κοινών  μετοχών

ονομαστικής αξίας δραχμών (200) διακοσίων η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. επτακοσίων

(700). Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές

τετρακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (483.385.000) άγεται 

σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για

την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. οκτακοσίων τριάντα επτά

εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων δραχμών (837.867.200) διαιρεμένο 

σε  τέσσερα  εκατομμύρια  εκατόν  ογδόντα  εννέα  χιλιάδες  τριακόσιες  τριάντα  έξι  μετοχές

(4.189.336) ονομαστικής αξίας δρχ. (200) διακοσίων η κάθε μία, από τις οποίες (3.705.785) τρία 

εκατομμύρια  επτακόσιες  πέντε  χιλιάδες  επτακόσιες  ογδόντα  πέντε  είναι  κοινές  μετοχές  και

(483.551)  τετρακόσιες  ογδόντα  τρεις  χιλιάδες  πεντακόσιες  πενήντα  μία  είναι  προνομιούχες

χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές.

(XI) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Φεβρουαρίου 1996, το

παραπάνω  κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  το  ποσό  των  (544.613.600)  πεντακοσίων  σαράντα

τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων δραχμών δια καταβολής

σε μετρητά με την έκδοση (2.723.068) δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων

εξήντα  οκτώ  κοινών  μετοχών  ονομαστικής  αξίας  δρχ.  (200)  διακοσίων  η  κάθε  μία  και  τιμής

διάθεσης δρχ. (600) εξακοσίων. Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω

μετοχών  από  δραχμές  (1.089.227.200)  ένα  δισεκατομμύριο  ογδόντα  εννέα  εκατομμύρια

διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες άγεται σε λογαριασμό Αποθεματικό ‐ Καταβεβλημένη

Διαφορά από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή

μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι  το  συνολικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  ανήλθε  στο  ποσό  των  δρχ.  (1.382.480.800)  ένα

δισεκατομμύριο τριακόσια ογδόντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες οκτακόσιες

διαιρεμένο σε (6.912.404) έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες τέσσερις

μετοχές  ονομαστικής αξίας  δρχ.  (200)  διακοσίων  η  κάθε  μία,  από  τις  οποίες  (6.428.853)  έξι

εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τρεις είναι κοινές μετοχές

και (483.551) τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία είναι προνομιούχες

χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές.
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(XII) Με  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των Μετόχων  της 2ας  Αυγούστου  1996,  το

παραπάνω  κεφάλαιο  που  προήλθε  από  την  αύξηση  με  την  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των

Μετόχων της 9ης Φεβρουαρίου 1996 αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν.

2190 στο ποσό που καλύφθηκε μετρητοίς από την παραπάνω αύξηση κατά δραχμές τετρακόσια

δέκα έξι  εκατομμύρια εννιακόσιες  τριάντα πέντε  χιλιάδες  (416.935.000),  με  την  έκδοση δύο

εκατομμυρίων  ογδόντα  τεσσάρων  χιλιάδων  εξακοσίων  εβδομήντα  πέντε  (2.084.675)  κοινών

μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία και τιμής διάθεσης δραχμές

εξακόσιες (600). η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από

δραχμές οκτακόσια  τριάντα  τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες  (833.870.000)

δραχμές, άγεται σε λογαριασμό Αποθεματικό ‐ Καταβεβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών

πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών (1.254.802.200) ένα

δισεκατομμύριο διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες διακόσιες,

διαιρεμένο  σε  (6.274.011)  έξι  εκατομμύρια  διακόσιες  εβδομήντα  τέσσερις  χιλιάδες  ένδεκα

μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. (200) διακοσίων η κάθε μία, από τις οποίες (5.790.460) πέντε

εκατομμύρια  επτακόσιες  ενενήντα  χιλιάδες  τετρακόσιες  εξήντα  είναι  κοινές  μετοχές  και

(483.551)  τετρακόσιες  ογδόντα  τρεις  χιλιάδες  πεντακόσιες  πενήντα  μία  είναι  προνομιούχες

χωρίς ψήφο, μη μετατρέψιμες μετοχές.

(XIII) Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων  της  29ης  Ιουνίου  1998  το  παραπάνω

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων δύο εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων

δρχ.  (602.308.000)  δια  καταβολής  σε  μετρητά  με  την  έκδοση  τριών  εκατομμυρίων  ένδεκα

χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (3.011.540) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών (200)

διακοσίων η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350.‐) Η διαφορά

πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές τρία δισεκατομμύρια

τετρακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες (3.463.271.000) άγεται

σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για

την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι  το  συνολικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  ανήλθε  στο  ποσό  των  δρχ.  ένα  δισεκατομμύριο

οκτακόσια  πενήντα  επτά  εκατομμύρια  εκατό  δέκα  χιλιάδες  διακόσιες  (1.857.110.200)

διαιρεμένο σε εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία

(9.285.551)  μετοχές  ονομαστικής  αξίας  δρχ.  (200)  διακοσίων  η  κάθε  μία,  από  τις  οποίες

(8.802.000)  οκτώ  εκατομμύρια  οκτακόσιες  δύο  χιλιάδες  είναι  κοινές  μετοχές  και  (483.551)

τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο

μη μετατρέψιμες μετοχές.

(XIV) Με  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνελεύσεως  των  Μετόχων  της  23ης  Οκτωβρίου  1998,

ανεκλήθη η απόφαση της 29ης Ιουνίου 1998 περί αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρείας κατά

το ποσόν των δρχ. 602.308.000.‐ ( εξακοσίων δύο εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων) δια 

καταβολής  σε  μετρητά  με  την  έκδοση  3.011.540  (  τριών  εκατομμυρίων  ένδεκα  χιλιάδων

πεντακοσίων σαράντα) κοινών μετοχών ονομαστικής αξία 200 (διακοσίων) η κάθε μία και τιμής

διάθεσης  δραχ.  1.350.‐  (χιλίων  τριακοσίων  πενήντα)  και  έτσι  το  κεφάλαιο  της  εταιρείας

αυξήθηκε κατά το ποσό των 903.508.000.‐ δρχ. (εννιακοσίων τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων

οκτώ χιλιάδων) δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση 4.517.540 τεσσάρων εκατομμυρίων

πεντακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας

δραχ. 200.‐ (διακοσίων) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. 1.350.‐ (χιλίων τριακοσίων πενήντα

δραχμές). Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές 

5.195.171.000  (Πέντε  δισεκατομμυρίων  εκατόν  ενενήντα  πέντε  εκατομμυρίων  εκατόν

εβδομήντα μία χιλιάδες) άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο

και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι  το  συνολικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  ανήλθε  στο  ποσό  των  δρχ.  2.158.310.200.‐  (δύο

δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων)

διαιρεμένο  σε  10.791.551  μετοχές  (δέκα  εκατομμύρια  επτακόσιες  ενενήντα  μία  χιλιάδες

πεντακόσιες  πενήντα  μία  μετοχές)  ονομαστικής  αξίας  δρχ. 200.‐  η  κάθε  μία  από  τις  οποίες
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10.308.000  (δέκα  εκατομμύρια  τριακόσιες  οκτώ  χιλιάδες)  είναι  κοινές  μετοχές  και  483.551 

(τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία) είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο 

μη μετατρέψιμες μετοχές. 

(XV) Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων  της  14ης  Ιουνίου  1999  ΚΟΙΝΩΝ  και

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ,  απεφασίσθη  η  μετατροπή  των  Προνομιούχων  Μετοχών  χωρίς  ψήφο,  σε

κοινές με ψήφο μετοχές.

Έτσι  το  συνολικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  ανήλθε  στο  ποσό  των  2.158.310.200.‐  (δύο

δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων)

διαιρεμένο σε 10.791.551  (δέκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες

πενήντα μία) κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200.‐ (διακόσιες) η κάθε μία.

(XVI) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων  της 18ης Νοεμβρίου 1999,  το

παραπάνω  κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  το  ποσό  των  (431.662.000)  τετρακοσίων  τριάντα  ένα

εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων δρχ. δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση

(2.158.310) δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα κοινών μετοχών

ονομαστικής  αξίας  δρχ.  διακοσίων  (200)  η  κάθε  μία  και  τιμής  διάθεσης  δύο  χιλιάδων

πεντακοσίων (2.500.‐) Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών

από  δραχμές  (4.964.113.000)  τέσσερα  δισεκατομμύρια  εννιακόσια  εξήντα  τέσσερα

εκατομμύρια εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες, άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω 

από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι  το  συνολικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  ανήλθε  στο  ποσό  των  δρχ.  δύο  δισεκατομμυρίων

πεντακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων

(2.589.972.200)  διαιρεμένο  σε  δώδεκα  εκατομμύρια  εννιακόσιες  σαράντα  εννέα  χιλιάδες

οκτακόσιες  εξήντα  μία  (12.949.861)  κοινές  με  ψήφο  μετοχές  ονομαστικής  αξίας  δρχ.  200.‐

(διακόσιες) η κάθε μία.

(XVII) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 03‐04‐2000 ανακλήθηκε η

απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνελεύσεως  της  18‐11‐1999  με  την  οποία  αυξήθηκε  το

Μετοχικό  Κεφάλαιο  κατά  το  ποσό  των  δρχ.  (431.662.000)  τετρακοσίων  τριάντα  ενός

εκατομμυρίων  εξακοσίων  εξήντα  δύο  χιλιάδων  δια  καταβολής  σε  μετρητά  με  την  έκδοση

(2.158.310) δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα κοινών μετοχών

ονομαστικής αξίας δρχ. 200.‐ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 2.500 δύο χιλιάδων πεντακοσίων

δρχ.  με  τη διαφορά πάνω από  το άρτιο  της  τιμής  έκδοσης  των πιο πάνω μετοχών από δρχ.

4.964.113.000 τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα

τρεις χιλιάδες να άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και να

μην δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι  το  συνολικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  παρέμεινε  στο  ποσό  των  δρχ.  2.158.310.200  (δύο

δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων)

διαιρεμένο σε 10.791.551  (δέκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες

πενήντα μία) κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 (διακόσιες) η κάθε μία.

(XVIII) Με  την  αυτή  απόφαση  της  έκτακτης  Γενικής  Συνελεύσεως  της  03‐04‐2000  το  παραπάνω

Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των (431.662.000) τετρακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων

εξακοσίων  δύο  χιλιάδων  δρχ.  δια  καταβολής  σε  μετρητά  με  την  έκδοση  (2.158.310)  δύο

εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα κοινών μετοχών ονομαστικής

αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500). Η

διαφορά  πάνω  από  το  άρτιο  της  τιμής  έκδοσης  των  πιο  πάνω  μετοχών  από  δραχμές

(4.964.113.000)  τέσσερα  δισεκατομμύρια  εννιακόσια  εξήντα  τέσσερα  εκατομμύρια  εκατόν

δέκα τρεις χιλιάδες, άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και

δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι  το  συνολικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  ανήλθε  στο  ποσό  των  δρχ.  δύο  δισεκατομμυρίων

πεντακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων

(2.589.972.200)  διαιρεμένο  σε  δώδεκα  εκατομμύρια  εννιακόσιες  σαράντα  εννέα  χιλιάδες

οκτακόσιες  εξήντα  μία  (12.949.861)  κοινές  με  ψήφο  μετοχές  ονομαστικής  αξίας  δρχ.  200
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(διακόσιες) η κάθε μία. 

(XIX) Με την από 28.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό

κεφάλαιο  της  Εταιρείας  μετετράπη  σε  ευρώ  μέσω  αύξησης  του  μετοχικού  κεφαλαίου  κατά

€39.619,16 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας

της μετοχής σε €0,59.

Μετά  την ανωτέρω αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  μέσω  της αυξήσεως  της  ονομαστικής

αξίας της μετοχής, το μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας ανήλθε σε €7.640.417,99 διαιρούμενο

σε 12.949.861 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,59 εκάστη.

(XX) Με  την  από  25.06.2003  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων

αποφασίστηκαν τα εξής:

(α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «από

την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ύψους 2.589.972,20  ευρώ με αύξηση της ονομαστικής

αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 0,59 ευρώ σε 0,79 ευρώ.

(β) Μείωση του αριθμού των μετοχών με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών

(Reverse Split) από 0,79 ευρώ σε 1,5800000122 ευρώ και την έκδοση 6.474.930 νέων μετοχών

σε αντικατάσταση των 12.949.861 παλαιών μετοχών.

(γ)  Μείωση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Εταιρείας  με  συμψηφισμό  ζημιών  κατά  ποσό

8.287.911,19 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε €0,30 εκάστη,

ούτως ανερχομένου του μετοχικού κεφαλαίου σε 1.942.479 ευρώ, διαιρουμένου σε 6.474.930

μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

(δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των

€29.137.185,  με  την  έκδοση  97.123.950  κοινών  ανώνυμων  μετοχών  με  δικαίωμα  ψήφου,

ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μια και τιμή διάθεσης €0,30 η κάθε μια.

Έτσι  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανήλθε  σε  31.079.664  ευρώ,  διαιρούμενο  σε

103.598.880 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

(XXI) Με  την  από  18.12.2003  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων

αποφασίστηκε,  δυνάμει  του  άρθρου  13α  του  Κ.Ν.  2190/20,  η  προσαρμογή  του  ύψους  του

μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το από 25.11.2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου,

με το οποίο πιστοποιήθηκε ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δια της 

καταβολής  μετρητών,  ως  αυτή  αποφασίστηκε  κατά  την  από  25.06.2003  συνεδρίαση  της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας καταβλήθηκε το ποσό των ευρώ δέκα

οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων  τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακόσιων ενενήντα επτά και δέκα

(18.238.997,10)  με  την  έκδοση  εξήντα  εκατομμυρίων  επτακοσίων  ενενήντα  έξι  χιλιάδων

εξακοσίων  πενήντα  επτά  (60.796.657)  κοινών  ανωνύμων  μετοχών,  ονομαστικής  αξίας  ευρώ

μηδέν και τριάντα (0,30) εκάστη.

Έτσι  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανήλθε  σε  20.181.476,10  ευρώ,  διαιρούμενο  σε

67.271.587 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

(XXII) Με  την  από  22.12.2005  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων

αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Reverse  Split  με  αύξηση  της  ονομαστικής  αξίας  των  μετοχών  από  0,30  ευρώ  σε
0,600000062433497  ευρώ  και  την  έκδοση  33.635.790  νέων  μετοχών  σε  αντικατάσταση  των

67.271.587 παλαιών μετοχών. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει

σε  20.181.476,10  ευρώ,  διαιρούμενο  σε  33.635.790  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας

0,600000062433497 ευρώ η κάθε μια.

2. Μείωση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  με  συμψηφισμό  ζημιών  της  εταιρικής  χρήσης

01.01.2004‐31.12.2004 κατά ποσό 9,418.023,300 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των

μετοχών  από  Ευρώ  0,600000062433497  σε  Ευρώ  0,32.  Συνεπεία  της  ως  άνω  μείωσης,  το

μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρίας  θα  μειωθεί  κατά  9,418.023,300  ευρώ  και  θα  ανέλθει  σε

10.763.452,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 33.635.790 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε
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μία. 

3. Αύξηση  του μετοχικού  κεφαλαίου  της  Εταιρίας  με  καταβολή μετρητών  κατά  το ποσό  των
€20.450.560,320, με την έκδοση 63.908.001 κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου,

ονομαστικής αξίας €0,32 η κάθε μια και τιμή διάθεσης €0,32 η κάθε μια, υπέρ των παλαιών

μετόχων, οι οποίες θα διανεμηθούν υπέρ των παλαιών μετόχων, κατ' αναλογία της συμμετοχής

τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατόπιν  τούτου,  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  θα  ανέλθει  σε  31.214.013,12  ευρώ, 

διαιρούμενο σε 97.543.791 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία. 

(XXIII) Με  την  από  24.05.2006  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων

αποφασίστηκαν τα εξής:

Η  μερική  ανάκληση  της  από  22.12.2005  απόφασης  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των

Μετόχων  και  η  εκ  νέου  λήψη  απόφασης  επί  της  αύξησης  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της

Εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των €20.450.560,32, με την έκδοση 63.908.001

κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,32 η κάθε μια και τιμή

διάθεσης €0,32 η κάθε μια, υπέρ των παλαιών μετόχων, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατόπιν  τούτου,  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  θα  ανέλθει  σε  31.214.013,12  ευρώ,

διαιρούμενο σε 97.543.791 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία, εφαρμοζομένου

του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του

μετοχικού κεφαλαίου.

(XXIV)Με την από 6.9.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και σε εφαρμογή

του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20 αποφασίστηκε η  τροποποίηση του παρόντος άρθρου του

Καταστατικού λόγω μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που

αποφασίστηκε  κατά  την  από  24.05.2006  συνεδρίαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των

Μετόχων. Έτσι, το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που τελικά καλύφθηκε ανήλθε

σε Ευρώ δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα και τριάντα

δύο (16.268.360,32) με την έκδοση πενήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων

εξακοσίων είκοσι έξι (50.838.626) κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ μηδέν

και τριάντα δύο (0,32) εκάστη.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ είκοσι επτά εκατομμύρια

τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια δέκα τρία και δώδεκα (27.031.813,12), διαιρούμενο σε ογδόντα 

τέσσερα  εκατομμύρια  τετρακόσιες  εβδομήντα  τέσσερις  χιλιάδες  τετρακόσιες  δέκα  έξι

(84.474.416) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,32 εκάστη.

(XXV) Με  την  από  17.03.2008  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων

αποφασίστηκαν τα εξής:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των €

42.420.000, με την έκδοση 132.562.500 κοινών ανώνυμων μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα

ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,32 η κάθε μία και τιμή διάθεσης € 0,32 η κάθε μία, υπέρ των

παλαιών μετόχων, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατόπιν  τούτου,  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  θα ανέλθει  σε € 69.451.813,12  και  θα

διαιρείται σε 217.036.916 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,32 η

κάθε μία, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20 σε περίπτωση μερικής

κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

(XXVI) Με την από 18.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκε

κατ'  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  11  παρ.  5  του  κ.ν.  2190/1920,  η  επαναφορά  του

μετοχικού  κεφαλαίου  στο  ποσό  που  ανήρχετο  πριν  από  την  αποφασισθείσα  με  την  από

17.03.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους €

42.420.000, με την έκδοση 132.562.500 κοινών ανώνυμων μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα

ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,32 η κάθε μία, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της
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ως  άνω  αύξησης,  η  οποία  οφείλεται  στην  παρέλευση  των  τασσόμενων  από  τη  νομοθεσία 

προθεσμιών. 

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ είκοσι επτά εκατομμύρια 

τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια δέκα τρία και δώδεκα (27.031.813,12), διαιρούμενο σε ογδόντα 

τέσσερα  εκατομμύρια  τετρακόσιες  εβδομήντα  τέσσερις  χιλιάδες  τετρακόσιες  δέκα  έξι 

(84.474.416) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,32 εκάστη. 

(XXVII) Με  την  από  05.08.2008  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων

αποφασίστηκε  εκ  νέου  η  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Εταιρείας  με  καταβολή

μετρητών, κατά το ποσό των € 42.420.000, με την έκδοση 132.562.500 κοινών ανώνυμων μετά

ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,32 η κάθε μία και τιμή διάθεσης € 0,32 η κάθε μία, υπέρ 

των παλαιών μετόχων, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

και  με  την  επιφύλαξη  εφαρμογής  του άρθρου 13α  του  Κ.Ν. 2190/20  σε  περίπτωση μερικής

κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν  τούτου,  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  θα ανέλθει  σε € 69.451.813,12  και  θα

διαιρείται σε 217.036.916 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,32 η

κάθε μία.

(XXVIII) Με την από 16.12.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με

το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που είχε αποφασιστεί με την από 05.08.2008 απόφαση της

Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων  της  Εταιρείας  και  η  προσαρμογή  του  παρόντος

άρθρου του Καταστατικού λόγω μερικής κάλυψης. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίο καλύφθηκε μερικώς, ήτοι κατά το ποσό των Ευρώ 36.059.944,00, με την

έκδοση 112.687.325 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,32 η κάθε μία και τιμή

διάθεσης € 0,32.

Κατόπιν  τούτου,  το  ισχύον  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανήλθε  σε  €  63.091.757,12, 

διαιρούμενο σε 197.161.741 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,32 η 

κάθε μία. 

(XXIX) Με την από 24.03.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε

η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών της εταιρικής χρήσης 1.01.2007‐

31.12.2007 κατά ποσό 1.971.617,41 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από

ευρώ 0,32 σε ευρώ 0,31. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

μειώθηκε  κατά  1.971.617,41  ευρώ  και  ανήλθε  σε  61.120.139,71  ευρώ,  διαιρούμενο  σε

197.161.741 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε μία.

(XXX) Με  την  από  31.12.2009  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων

αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) από 0,31

ευρώ σε 1,24734979  ευρώ και  την έκδοση 49.000.000  νέων μετοχών σε αντικατάσταση των

197.161.741 παλαιών μετοχών. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει

σε  61.120.139,71  ευρώ  διαιρούμενο  σε  49.000.000  κοινές  ανώνυμες  μετοχές,  ονομαστικής

αξίας 1,24734979 ευρώ η κάθε μια και

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών κατά ποσό 45.930.139,71 ευρώ με

μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Ευρώ 1,24734979 σε Ευρώ 0,31. Συνεπεία της

ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα μειωθεί κατά 45.930.139,71 ευρώ και

θα  ανέλθει  σε  15.190.000,00  ευρώ,  διαιρούμενο  σε  49.000.000  κοινές  ανώνυμες  μετοχές,

ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε μία.

(XXXI) Με  την  από  10.06.2010  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων

αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) από 0,31

ευρώ σε 1,24 ευρώ και την έκδοση 12.250.000 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 49.000.000

παλαιών μετοχών. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 15.190.000
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ευρώ διαιρούμενο σε 12.250.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,24 

ευρώ η κάθε μια, 

2. Μείωση  του μετοχικού  κεφαλαίου  για συμψηφισμό  ζημιών  κατά ποσό 11.392.500  ευρώ με

μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,24 ευρώ σε 0,31 ευρώ. Συνεπεία της ως άνω

μείωσης,  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρίας  ανήλθε  σε  3.795.500  ευρώ,  διαιρούμενο  σε

12.250.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε μία.

3. Αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  κατά  ποσό  12.152.000  ευρώ  με  καταβολή  μετρητών,  με

έκδοση 39.200.000 νέων κοινών ανώνυμων με ψήφο μετοχών, με ονομαστική αξία 0,31 ευρώ

η κάθε μία και τιμή διάθεσης την ονομαστική αξία. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης που ποσού

της  αύξησης  το  καταστατικό  θα  τροποποιηθεί  από  το  διοικητικό  συμβούλιο  ώστε  να

προσδιορίζει το ποσό του κεφαλαίου που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη, σύμφωνα με το

άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920.

(XXXII) Με την από 03.11.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με

το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/20, ως ισχύει, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που είχε αποφασιστεί με την από 10.06.2010 απόφαση της 

Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των Μετόχων  της  Εταιρείας  και  η  προσαρμογή  του  παρόντος

άρθρου του Καταστατικού λόγω μερικής κάλυψης. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίο καλύφθηκε μερικώς, ήτοι κατά το ποσό των Ευρώ 11. 949.684,39, με την

έκδοση 38.547.369 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,31 η κάθε μία και τιμή

διάθεσης € 0,31.

(XXXIII) Με  την  από  11.01.2011  απόφαση  της  έκτακτης  γενικής  συνέλευσης  των  μετόχων  της

Εταιρείας,  οι    μετοχές  της  Εταιρείας  μετατράπηκαν  από  ανώνυμες  σε  ονομαστικές  (ΦΕΚ

226/26.01.2011).

Β. Δικαίωμα προτίμησης θα υφίσταται και στις περιπτώσεις έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών.

Γ. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης των νέων μετοχών μεταφέρεται σε

ειδικό αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο.

(XXXIV) Με  την  από  03.05.2018  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων

αποφασίστηκε:

1. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 173.770,19€ με σκοπό

την ακύρωση 560.549 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

2. η αύξηση της ονομαστικής αξίας  των μετοχών της Εταιρείας από 0,31€ ανά έκαστη κοινή

ονομαστική  με  ψήφο  μετοχή  σε  0,62€  ανά  έκαστη  κοινή  ονομαστική  με  ψήφο  μετοχή  με

συνένωση  των υφιστάμενων μετοχών με αναλογία δύο  (2)  υφιστάμενες  κοινές ονομαστικές

μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας (reverse split

2:1) και συνεπώς μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 50.236.820

σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές.

3. η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,62€ σε 1,31€ ανά κοινή ονομαστική με

ψήφο μετοχή με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το

άρτιο» κατά το ποσό των 17.331.702,90€.

4. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 17.331.702,90€ με μείωση της

ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 1,31€ σε 0,62€ για συμψηφισμό ζημιών.

5. η μείωση  του μετοχικού κεφαλαίου  της Εταιρείας  κατά ποσό 251.184,10€ με μείωση  της

ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,62€ σε 0,61€, με

σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

(XXXV) Με  την  από  18.04.2019  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων

αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 502.368,20€ στο

ποσό  των  14.819.861,90€,  με  μείωση  της  ονομαστικής  αξίας  του  συνόλου  των  25.118.410

μετοχών της Εταιρείας από 0,61€ σε 0,59€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή

μετρητών στους μετόχους.

Οράτε θέμα 7 
της ημερήσιας 
διάταξης
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(XXXVI) Με  την  από  27.02.2020  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων

αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 753.552,30€ στο

ποσό  των  14.066.309,60€,  με  μείωση  της  ονομαστικής  αξίας  του  συνόλου  των  25.118.410

μετοχών της Εταιρείας από 0,59€ σε 0,56€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή

μετρητών στους μετόχους.

(XXXVII) Με  την  από  29.07.2020  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων

αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 502.368,20€ στο 

ποσό  των  13.563.941,40€,  με  μείωση  της  ονομαστικής  αξίας  του  συνόλου  των  25.118.410 

μετοχών της Εταιρείας από 0,56€ σε 0,54€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή 

μετρητών στους μετόχους. 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

1. Αδιαίρετο  μετοχών  : Οι  μετοχές  είναι  αδιαίρετες.  Σε  περίπτωση που  περισσότερα από  ένα

πρόσωπα  έχουν  συγκυριότητα  επί  μετοχών,  οι  κοινωνοί  οφείλουν  να  υποδείξουν  κοινό

εκπρόσωπό τους, και για όσο χρόνο δεν το πράττουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τις

μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών

μπορεί  να  γίνουν  εγκύρως  προς  οποιονδήποτε  από  αυτούς.  Αντί  να  υποδείξουν  κοινό

εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά

το άρθρο 790 του ΑΚ.  Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου

στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή, εκτός εάν κοινοποιηθεί

στην Εταιρεία αντίθετη συμφωνία..

2. Είδος Μετοχών  :  Οι  μετοχές  της  Εταιρείας  είναι  υποχρεωτικά  ονομαστικές.  Είναι  ελεύθερα

μεταβιβάσιμες. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι 

μετοχές  της  Εταιρείας  είναι  άυλες  και  τηρούνται  στο  Σύστημα  Άυλων  Τίτλων  (Κεντρικό

Αποθετήριο  Αξιών)  που  διαχειρίζεται  η  εταιρεία    Ελληνικό  Κεντρικό  Αποθετήριο  Τίτλων Α.Ε.

(ATHEXCSD).  Σε  περίπτωση  διαγραφής  των  μετοχών  της  Εταιρείας  από  το  Χρηματιστήριο

Αθηνών,  η  Εταιρεία  δύναται  κατά  την  κρίση  της  να  μην  εκδώσει  μετοχικούς  τίτλους,  ούτε

προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την

εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να

αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση

της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

Α Ρ Θ Ρ Ο  5° 

1. Συνέπειες  κυριότητας  μετοχικού  τίτλου:  Η  κυριότητα  της  μετοχής  ή  προσωρινού  τίτλου

αυτοδίκαια  συνεπάγεται  την  αποδοχή  του  Καταστατικού  της  Εταιρείας  και  των  νόμιμων

αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι

τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως

θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση, δεν

μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της

Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή

της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα

περισσότερα  από  όσα  αναγνωρίζονται  στους  μετόχους  με  το  Καταστατικό  αυτό  και  την

νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν

την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

Οράτε θέμα 5 
της ημερήσιας 
διάταξης
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ 

 Διοίκηση της Εταιρείας 

 Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο  

1. Όργανα Διοίκησης : Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή

το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών

του  νομικού  προσώπου  ως  μέλους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.    Παράλειψη  του  νομικού

προσώπου  να  προβεί  στον  ορισμό  φυσικού  προσώπου  για  την  άσκηση  των  αντιστοίχων

εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του

Διοικητικού  Συμβουλίου  λογίζεται  ως  παραίτηση  του  νομικού  προσώπου  από  τη  θέση  του

μέλους.

Η  Γενική  Συνέλευση  δύναται  να  εκλέγει  και  αναπληρωματικά Μέλη,  ο  αριθμός  των  οποίων

καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και δεν μπορεί

κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου.  Τα  αναπληρωματικά  μέλη  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  μόνο  για  την

αναπλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος, μέλους ή μελών του

Διοικητικού  Συμβουλίου  που  παραιτήθηκαν,  απεβίωσαν  ή  απώλεσαν  την  ιδιότητα  τους  με

οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. Εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρείας : Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως

και  ενώπιον  κάθε  Δημόσιας,  Δικαστικής  ή  οποιασδήποτε  άλλης  Αρχής  από  το  Διοικητικό

Συμβούλιό της, ενεργώντας συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο για τη

διοίκηση  και  διαχείριση  των  εταιρικών  υποθέσεων  της  Εταιρείας.  Για  οποιοδήποτε  θέμα

εμπίπτει  στην  αρμοδιότητα  εκπροσώπησης  και  διαχείρισης  της  Εταιρείας  από  το  Διοικητικό

Συμβούλιο, το τελευταίο δικαιούται με απόφασή του να αναθέτει την εξουσία εκπροσώπησης

ή διαχείρισης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι

μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  εξαιρουμένων  των  θεμάτων  για  τα  οποία  ο  νόμος  ή  το

Καταστατικό  της  Εταιρείας  απαιτεί  συλλογική  ενέργεια  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ως

διοικητικού  οργάνου.  Μπορεί  επίσης,  εάν  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  το  αποφασίσει,  να

συγκροτείται  εκτελεστική  επιτροπή  και  να  ανατίθενται  σ’  αυτήν  ορισμένες  εξουσίες  ή

καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα

καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε

θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

σχετικά  με  τη  συγκρότησή  της.  Τα ανωτέρω πρόσωπα  και  η ανωτέρω  εκτελεστική  επιτροπή

μπορούν,  εφόσον προβλέπεται από  τις σχετικές αποφάσεις  του Διοικητικού  Συμβουλίου,  να

αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα 

μέλη ή τρίτους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο   

Εκλογή και Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  εκλέγεται  από  τη  Γενική  Συνέλευση  με  τριετή  θητεία  που

παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως

επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) Μέλη. Τα Μέλη του

Διοικητικού  Συμβουλίου  μπορούν  να  είναι  μέτοχοι  ή  μη  μέτοχοι  και  είναι  πάντοτε

επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Αν κενωθεί θέση Μέλους ή Μελών, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό Μέλος ή αναπληρωματικά Μέλη εκλεγμένα από τη Γενική

Συνέλευση της Εταιρείας, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά

εκλογής τους.
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β. Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την 

εκπροσώπηση  της  Εταιρείας,  εφόσον  τα  εναπομείναντα Μέλη  υπερβαίνουν  το  ήμισυ  του 

συνολικού αριθμού  των Μελών  πριν  από  την  κένωση  της  θέσης  ή  θέσεων,  αλλά  σε  κάθε 

περίπτωση  τα  μέλη  αυτά  δεν  επιτρέπεται  να  είναι  λιγότερα  των  τριών,  είτε,  εφόσον  τα 

εναπομείναντα  Μέλη  είναι  τουλάχιστον  τρία  (3),  να  εκλέξουν  αναπληρωματικό  Μέλος  ή 

αναπληρωματικά Μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της 

θητείας του Μέλους που αναπληρώνεται ή των Μελών που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή 

ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να 

αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια 

διάταξη. 

Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά 

την απόλυτη κρίση του. Μπορεί βεβαίως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναπληρώσει κάποιες 

μόνο  από  τις  κενωθείσες  θέσεις,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  τα  Μέλη  μετά  την  μερική 

αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των Μελών πριν από την κένωση 

της θέσης ή θέσεων. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί  να 

αντικαταστήσει  τους  εκλεγέντες,  ακόμη  και  αν  δεν  έχει  αναγραφεί  σχετικό  θέμα  στην 

ημερήσια διάταξη. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο  

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,

εκλέγοντας  τον  πρόεδρό  του  και  τον  αναπληρωτή  αυτού,  είτε  φέρει  τον  τίτλο  του

αντιπροέδρου είτε όχι.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν

ή  περισσότερους  διευθύνοντες  συμβούλους  από  τα  μέλη  του  και  μόνο,  καθορίζοντας

συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Ο αναπληρωτής του

προέδρου αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την

έκταση  των  αρμοδιοτήτων  του.    Εάν  έχει  εκλεγεί  αντιπρόεδρος,  ο  αντιπρόεδρος  είναι  ο

αναπληρωτής του προέδρου,  σε περίπτωση δε που υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόεδροι

του ενός, κατά τη σειρά εκλογής τους. Εάν ο αντιπρόεδρος κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, και

εάν δεν έχει ορισθεί άλλο μέλος να αναπληρώνει τον πρόεδρο,  τον πρόεδρο αναπληρώνει

το μεγαλύτερο ηλικιακά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  ανασυγκροτείται  σε  σώμα  οποτεδήποτε,  κατά  την

ελεύθερη κρίση του.

5. Εάν  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  το  αποφασίσει,  είναι  δυνατόν  στις  εργασίες  του  να  το

συνδράμει γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή μη

μέλος αυτού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο  

 Σύγκληση και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: 

1. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  συνέρχεται  στην  έδρα  της  Εταιρείας  ή  σε  οποιοδήποτε  μέρος  της

Περιφέρειας  Αττικής  ή  και  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  προτείνει  ο  πρόεδρος  του

Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο

που η  κείμενη νομοθεσία επιτρέπει,  εφόσον αυτό προβλέπεται  κάθε φορά στην πρόσκληση

προς  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  η  οποία  στην  περίπτωση  αυτή  θα  πρέπει  να

περιλαμβάνει  τις  αναγκαίες  πληροφορίες  και  τεχνικές  οδηγίες  για  τη  συμμετοχή  τους  στη
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συνεδρίαση. 

3. Στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα

με το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4548/2018, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του ν.

4548/2018  η  αντικατάσταση  υπογραφής  συμβούλου  ή  αντιπροσώπου  του  από  μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου  ή  προς  άλλο  μέλος  του  που  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  έχει  ορίσει  αρμόδιο  να

λαμβάνει τα μηνύματα αυτά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο   

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: 

Αντίγραφα  ή  αποσπάσματα  των  πρακτικών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  εκδίδονται  από  τον 

πρόεδρό του, τον αντιπρόεδρό του, ή και από το πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του 

το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ.  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο   

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: 

Η  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  είναι  το  ανώτατο  όργανο  της  Εταιρείας  και  δικαιούται  να 

αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους 

απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο  

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: 

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η

κείμενη  νομοθεσία,  ο  ίδιος  ή  διά  αντιπροσώπου.    Ο  αντιπρόσωπος  μπορεί  να  διορίζεται  με

επιστολή  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  προς  την  ηλεκτρονική  διεύθυνση  της  Εταιρείας  που  θα

υποδεικνύεται στην πρόσκληση.  Στην περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου και για όσο χρόνο οι

μετοχές  της  Εταιρείας  είναι  εισηγμένες  σε  ρυθμιζόμενη  αγορά,  ο  αντιπρόσωπος  μετόχου

υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  εταιρεία  πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Γενικής

Συνέλευσης τυχόν γεγονότα που συντρέχουν στο πρόσωπό του από τα αναφερόμενα στο άρθρο

128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

2. Στη  Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι,  οι  λοιποί δικαιούμενοι  εκ  του  νόμου να παρίστανται σε

αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα

ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί.  Το ίδιο

μπορεί  να  ισχύει  για  πρόσωπα  που  παρίστανται  στη  Γενική  Συνέλευση  κατόπιν  άδειας  του

προέδρου της υπ’ ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο

έχει δώσει τη δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, και ο πρόεδρος της Γενικής

Συνέλευσης το εγκρίνει.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες

για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας

επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

3. Εφόσον  τούτο  αποφασίσει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  που  συγκαλεί  τη  Γενική  Συνέλευση,

επιτρέπεται  η  ψηφοφορία  από  απόσταση,  διά  αλληλογραφίας  ή  με  ηλεκτρονικά  μέσα,

διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή

του  τις  λεπτομέρειες  για  την  πραγματοποίηση  των  ανωτέρω  συμμορφούμενο  με  τις  κείμενες

διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο

126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
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Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο   

Διεξαγωγή και Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 

1. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής, εκτός

εάν άλλως κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης

και το γραμματέα αυτής, αν υπάρχει, ενώ αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής

Συνέλευσης εκδίδονται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή και από

πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη διάλυση της

Εταιρείας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από

έναν από τους εκκαθαριστές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο 

Εταιρική χρήση : Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε 

χρόνου. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο 

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους 

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και, καθ’ ό μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα 

με  την  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης.    Επιτρέπεται  η  χορήγηση  σε  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος 

της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.  

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο 

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία

του παρόντος.

2. Η χρήση μόνον του αρσενικού γένους στις αναφορές σε φυσικά πρόσωπα γίνεται για λόγους

συντομίας, και οι αναφορές αυτές είναι αναφορές σε όλα τα γένη.

3. Ο όρος «ρυθμιζόμενη αγορά» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 περ. β’ του ν.

4548/2018.

4. Ο όρος «αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο

2 περ. ι’ του ν. 4548/2018.

5. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις

εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

6. Ως  προς  τα  θέματα  που  δεν  ρυθμίζονται  από  το  παρόν  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.

4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16Α 

Μεταβατική διάταξη 

Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 77887/24.12.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και 

Ιδιωτικών  Επενδύσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,  σημειώνεται  ότι  το 

τελικό  ποσό  της  χρησιμοποιηθείσας  ιδίας  συμμετοχής  για  την  επένδυση  με  αριθμό  υπαγωγής 

60676/ΥΠΕ/5/00805/Ε/Ν.3299/2004/29/12/2010 ανήλθε σε 3.651.676,70 ευρώ.  




