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Σρέδην Aπνθάζεσλ επί ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο 30.06.2011 
 
 

ΘΕΜΑ 1ν   
 

Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή επί 

ησλ Εηαηξηθώλ θαη ησλ Ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε 2010. 
 

Ο Γξακκαηέαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζα αλαγλώζεη ηελ έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ επί ησλ εηαηξηθώλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2010, 

θαζώο θαη ηελ έθζεζε ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή ινγηζηή πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν επί ησλ εηαηξηθώλ θαη 

ησλ ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2010. 
 

ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ησλ αλσηέξσ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή. 
 

ΘΕΜΑ 2ν   
 

Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Εηαηξηθώλ θαη ησλ Ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ γηα ηελ 

ρξήζε 2010 νη νπνίεο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, θαζώο θαη έγθξηζε γηα ηελ δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο. 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από 01.01.2010 έσο 31.12.2010, όπσο απηέο έρνπλ 

δεκνζηεπζεί λόκηκα θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ηελ Καηάζηαζε πλνιηθώλ 

Δζόδσλ, ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ θαη ηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ κε ηηο επί 

απηώλ ζεκεηώζεηο. 
 

Δλ ζπλερεία ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 

2010, πνπ εκθαλίδνπλ γηα ηελ εηαηξία θέξδε ρξήζεσο  πξν  θόξσλ ηεο ηάμεσο ησλ  € 540.212,02. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο  εηαηξίαο κεηά από θόξνπο αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ € 257.013,81. Σα αληίζηνηρα 

κεγέζε γηα ηνλ όκηιν είλαη δεκηέο πξν θόξσλ € 552.478,47 θαη κεηά από θόξνπο δεκηέο € 622.297,43. 

Σέινο εηζεγείηαη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2010 θαζώο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πίλαθα 

Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ γηα ηε ρξήζε σο θάησζη:  

 

Σαθηηθό  Απνζεκαηηθό                          €                   0,00 

Μεξίζκαηα  Γηαλεκεηέα                       €                    0,00 

 Τπόινηπν  θεξδώλ ρξήζεσο  εηο  λέν   €         257.013,81 

 ύλνιν                                                  €         257.013,81 
 

ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ησλ εηαηξηθώλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2010, θαζώο θαη ηνπ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ. 
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ΘΕΜΑ 3ν   
 

Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή από θάζε 

επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο 2010. 
 

Θα πξνηαζεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε ε απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ 

Διεγθηή Λνγηζηή από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο επί ησλ εηαηξηθώλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν  ηεο  εηαηξείαο γηα  ηε ρξήζε 

2010.   
 

ΘΕΜΑ 4
ν
 

 

Εθινγή ελόο Ταθηηθνύ θαη ελόο Αλαπιεξσκαηηθνύ ειεγθηή από ην Σώκα Οξθσηώλ 

Ειεγθηώλ γηα ηελ ρξήζε 2011 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 
 

Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνύ ζα ππάξμεη εηζήγεζε γηα ηελ εθινγή από ην κεηξών Οξθσηώλ Διεγθηώλ 

Λνγηζηώλ, πνπ εγθξίζεθε από ην επνπηηθό πκβνύιην ηνπ .Ο.Δ.Λ. , σο ηαθηηθνύ ειεγθηνύ ηνπ θ. 

Ισάλλε Καξαιή ηνπ Σξύθσλα Α.Μ.10801 θαη σο αλαπιεξσκαηηθνύ ηνπ θ. ηέξγηνπ Παππά ηνπ 

Βαζηιείνπ Α.Μ.16701 γηα ηε  ρξήζε 2011, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ αλώλπκε ειεγθηηθή εηαηξεία 

‘πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο Α.Δ.Ο.Δ.’. Η ακνηβή ηνπο ζα θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηελ 

ππνβαιιόκελε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ΟΛ γηα ηνλ ειάρηζην ρξόλν ειέγρνπ. 
 

ΘΕΜΑ 5
ν 

 

Έγθξηζε ακνηβώλ-απνδεκίσζεο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2010 θαη 

πξνέγθξηζε γηα ην έηνο 2011. 
 

Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνύ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα ππάξμεη εηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ ακνηβώλ 

πνπ θαηεβιήζεζαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηηο παξαζρεζείζεο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο 2010 πξαγκαηηθέο πξνο ηελ  εηαηξεία ππεξεζίεο ηνπο πνπ αλήιζαλ ζην πνζό ησλ Δπξώ 

432.500,00.  
 

Δπίζεο πξνηείλεηαη λα εγθξηζνύλ νη ακνηβέο πνπ ζα θαηαβιεζνύλ ζηε ρξήζε 2011 ζε θαζέλα από 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη νη νπνίεο παξακέλνπλ ίδηεο από ην 2005. 
 

Οη ακνηβέο ησλ αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ ηνπ Γ.. ζα είλαη αλάινγεο ηνπ ρξόλνπ 

απαζρόιεζεο ηνπο θαη πξνηείλεηαη λα ρνξεγεζνύλ κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ 

νπνία ζα θιεζεί λα εγθξίλεη ε επόκελε Γεληθή πλέιεπζε. 
 

ΘΕΜΑ 6
ν 

 

Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ζθνπνύ ηεο εηαηξίαο θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 
 

Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνύ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ιόγσ ησλ επθαηξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζα 

ππάξμεη εηζήγεζε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ζθνπνύ ηεο εηαηξίαο κε ζηόρν ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο 

ζηνλ ελ ιόγσ ηνκέα. πλέπεηα ηεο αλσηέξσ εηζήγεζεο πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε παξαγξάθνπ 10 

ζην άξζξν 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ην νπνίν δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 
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Άρζρο 2.  Σθοπός 
 

θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη: 

1. εηζαγσγή, επεμεξγαζία θαη εκπνξία ράιπβνο, ιακαξηλψλ, εηδψλ ζηδήξνπ, κεηάιισλ θαη ζπλαθψλ 

εηδψλ είηε απηνηειψο είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.  

2. H κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αγνξά, πψιεζε, εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε, εθκίζζσζε θαη δηαρείξηζε  

αθηλήησλ  θαζψο  θαη  ε  αγξνηηθή – θηελνηξνθηθή  εθκεηάιιεπζε  απηψλ. 

3. H αλάιεςε, εθηέιεζε θαη επίβιεςε νπνηαζδήπνηε θχζεσο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζε ηδηφθηεηα ή 

αιιφηξηα νηθφπεδα, ε αλέγεξζε νηθνδνκψλ είηε γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο, είηε γηα ινγαξηαζκφ 

ηξίησλ, ή κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Nφκνπ 3741/1929, ηνπ 

N.Γ. 1O24/1971 θαη ησλ άξζξσλ 1OO2 θαη 1117 ηνπ Aζηηθνχ Kψδηθα.  

4. Η αλάιεςε, εθηέιεζε θαη επίβιεςε εξγαζηψλ λαππήγεζεο, δηάιπζεο, επηζθεπήο θαη  θχιαμεο  

πινίσλ  θαη  ζπλαθψλ  εξγαζηψλ. 

5. H ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, εκεδαπή ή αιινδαπή, νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ, κε 

φκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο. 

6. H ζπλεξγαζία κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

7. H αληηπξνζψπεπζε ζηελ Διιάδα νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο ή εηαηξείαο εκεδαπήο ή αιινδαπήο κε 

φκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο. 

8. Η  ίδξπζε  ππνθαηαζηεκάησλ, πξαθηνξείσλ ή γξαθείσλ θαη  ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, ζε  

νπνηνδήπνηε  κέξνο  ηεο  ειιεληθήο  επηθξάηεηαο ή ηεο αιινδαπήο. 

9. Η  παξνρή  ππεξεζηψλ  εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

10. Η ζρεδίαζε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θάζε ελ γέλεη πεγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θαχζηκν, θπζηθφ αέξην, ιηγλίηε, άλζξαθα, αηνιηθψλ πάξθσλ, 

πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ, θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ θαη γεληθά ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ελ γέλεη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη εξγνζηαζίσλ ζπκπαξαγσγήο 

ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ. Δπίζεο, ε ελ γέλεη εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζαγσγήο, εμαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ζε 

πειάηεο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ρνλδξηθή θαη ιηαληθή αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηηο αγνξέο πξνζεζκηαθήο θαη κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζπλαιιαγψλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη ζηελ αγνξά πηζηνπνηεηηθψλ δηαζεζηκφηεηαο ηζρχνο. Σέινο, ε θαηαζθεπή, 

ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε έξγσλ ππνδνκήο γηα ειεθηξηθή δηαζπλδεζηκφηεηα θαη κεηαθνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εκπνξίνπ.  

Γηα ηελ επφδσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο επηηξέπεηαη ε παξνρή εγγπήζεσλ πξνο ηξίηνπο, θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα, κε ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ  10  θαη  

23
α
  ηνπ  Κ.Ν.  2190/1920.   

 

ΘΕΜΑ 7
ν 

 

Τξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη πξνζζήθε λένπ άξζξνπ 8
α
 κε ζηόρν ηελ 

ελαξκόληζε ηνπ κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 3884/2010. 
 

Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνύ θαη γηα ιόγνπο ελαξκόληζεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 

3884/2010, πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ε πξνζζήθε ηνπ 

άξζξνπ 8
α
. Ωο εθ ηνύηνπ ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ Καηαζηαηηθνύ δηακνξθώλνληαη σο εμήο:   
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Άρζρο  8. Αρκοδηόηεηα θαη Σύγθιεζε Γεληθής Σσλέιεσζες 
 

1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο θαη δηθαηνχηαη λα 

απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε  πνπ αθνξά ηελ  εηαηξεία. Δμαηξείηαη  ε  έθδνζε  θνηλνχ  νκνινγηαθνχ  

δαλείνπ  θαη  νκνινγηαθνχ  δαλείνπ κε  αληαιιάμηκεο  νκνινγίεο, ε  έθδνζε ησλ νπνίσλ είλαη 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο 

πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη θαη γηα ηα 

ζέκαηα ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  
 

2. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην σο 

Σαθηηθή ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο 

ρξήζεο απηήο θαη σο Έθηαθηε νπνηεδήπνηε ππαγνξεχεηαη απηφ απφ ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. Η 

ζπλεδξίαζε ιακβάλεη ρψξα ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ή ζε άιιν ηφπν εληφο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. 
 

3. ηε Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηνπ 

θνξέα, ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο εηαηξείαο. Η απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο 

γίλεηαη κε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο εγγξαθήο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή ελαιιαθηηθά κε 

απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο εηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ ηειεπηαίνπ. Η ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ 

πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμεο ηεο πέκπηεο (5εο) εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπλεδξίαζεο 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε απφδεημεο ηεο 

κεηνρηθήο ηδηφηεηαο εθδηδφκελε απφ ην θνξέα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ 

ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ηελ επαλαιεπηηθή γεληθή ζπλέιεπζε 

κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ κέηνρνη ππφ ηηο ίδηεο παξαπάλσ ηππηθέο πξνυπνζέζεηο. Η ηδηφηεηα ηνπ 

κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο (4εο) εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο επαλαιεπηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο επαλαιεπηηθψλ 

γεληθψλ ζπλειεχζεσλ) ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε 

κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Έλαληη ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

θαη ςήθνπ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κφλν φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαηαγξαθήο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ θ.λ. 2190/1920 ν 

ελ ιφγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν θαηφπηλ άδεηαο ηεο.  
 

4. Η άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ 

νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη 

κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία 

θαηαγξαθήο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  
 

5. Οη κέηνρνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ θαη 

ςεθίδνπλ απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Κάζε κέηνρνο 

κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Ννκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. Ο δηνξηζκφο θαη ε 

αλάθιεζε ηνπ αληηπξνζψπνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Η ίδηα 

πξνζεζκία ηζρχεη θαη γηα ηελ α΄ θαη β΄ επαλαιεπηηθή γεληθή ζπλέιεπζε.  
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6. Ο αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ εηαηξεία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο θάζε γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θηλδχλνπ λα εμππεξεηεί ν αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεηφρνπ. 

χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ δχλαηαη λα πξνθχπηεη ηδίσο φηαλ ν 

αληηπξφζσπνο: α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή 

νληφηεηα ε νπνία ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ, ή β) είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο 

ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή γ) είλαη ππάιιεινο 

ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο εηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο, ή δ) είλαη 

ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο α΄ έσο γ΄.  
 

7. Σεο ςεθνθνξίαο, πεξί απαιιαγήο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ πάζεο επζχλεο, 

δηθαηνχληαη λα κεηάζρσζη ηα κέιε απηνχ κφλνλ δηα ησλ κεηνρψλ, σλ είλαη θχξηνη ή σο 

αληηπξφζσπνη άιισλ κεηνρψλ, εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε κε ξεηέο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ςήθνπ. Σν απηφ ηζρχεη θαη πεξί ησλ ππαιιήισλ ηεο Δηαηξείαο. 
 

8. Δίλαη δπλαηή ε εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρή ζηε ςεθνθνξία θαηά ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

είηε κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε ειεθηξνληθά κέζα είηε κε ςεθνθνξία δη΄ 

αιιεινγξαθίαο κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ απνζηνιή ζηνπο κεηφρνπο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ζρεηηθψλ ςεθνδειηίσλ κε ηα ζέκαηα απηά. Σα ζέκαηα θαη ηα 

ςεθνδέιηηα κπνξεί λα δηαηίζεληαη, θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπο λα γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν κπνξεί λα γίλεη πξηλ ή θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Οη κέηνρνη πνπ ςεθίδνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ππνινγίδνληαη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο θαη ηεο πιεηνςεθίαο, εθφζνλ ηα ζρεηηθά ςεθνδέιηηα 

έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ εηαηξεία ην αξγφηεξν κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. δχν (2) 

ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζψο θαη ηε ζρεηηθή γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο νξίδνληαη νη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ςεθίδνληνο κεηφρνπ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ειεθηξνληθήο ή άιιεο ζχλδεζεο.  
 

9. Δίθνζη ηέζζεξηο (24) ψξαο πξν πάζεο Γεληθήο πλειεχζεσο, δένλ λα ηνηρνθνιιάηαη ελ εκθαλεί 

ζέζεη ηνπ Καηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο πίλαμ ησλ ερφλησλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηελ Γεληθήλ 

πλέιεπζηλ Μεηφρσλ, κεη'ελδείμεσο ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ απηψλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ θαη 

ησλ ςήθσλ εθάζηνπ θαη ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ Μεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ απηψλ.  
 

10. ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή φηαλ 

απηφο θσιχεηαη, ν αλαπιεξσηήο ηνπ ή πξφζσπν  πνπ  νξίδεηαη  απφ  απηνχο. Υξέε γξακκαηέα 

εθηειεί πξνζσξηλά φπνηνο νξίδεηαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ Πξφεδξν.  

Αθνχ εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε ζπλέιεπζε, απηή πξνρσξεί 

ζηελ εθινγή ηνπ νξηζηηθνχ Πξνέδξνπ ηεο θαη ηνπ νξηζηηθνχ γξακκαηέα. 
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Άρζρο  8α. Δηθαηώκαηα  Μεηουεθίας 
 

1. Αηηήζεη Μεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην ελ εηθνζηφλ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιηνλ ππνρξενχηαη, φπσο ζπγθαιεί έθηαθηνλ Γεληθήλ πλέιεπζηλ 

ησλ Μεηφρσλ, νξίδνλ εκέξαλ ζπλεδξίαο απηήο κε απέρνπζαλ πεξηζζφηεξνλ ησλ ζαξάληα πέληε (45) 

εκεξψλ απφ ηεο ρξνλνινγίαο ηεο επηδφζεσο ηεο αηηήζεσο πξνο ηνλ πξφεδξνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Δλ ηε αηηήζεη δένλ φπσο πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ην αληηθείκελνλ ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο. Δάλ δελ ζπγθιεζεί Γεληθή πλέιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο 

κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, πνπ 

εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη 

ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε.  
 

2. Αηηήζεη Μεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο 

ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σα 

πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Η αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή 

πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο 

πξνο έγθξηζε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη θαηά 

ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα δηάηαμε δέθα ηξεηο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο εηαηξείαο καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 27 παξαγξ.3 ηνπ θ.λ.2190.  
 

3. Με αίηεζε ησλ κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

27 παξαγξ. 3 ηνπ θ.λ.2190, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηπρφλ 

αλαζεσξεκέλε εκεξεζία δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηά (7) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  
 

4. To Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ 

εκεξεζία δηάηαμε νχηε ζηε δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε απηψλ καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε θαη ζρέδηα 

απνθάζεσλ ππνβάιινληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξ. 2 θαη 3 αληίζηνηρα, αλ ην 

πεξηερφκελν απηψλ έξρεηαη πξνθαλψο ζε αληίζεζε κε ην λφκν θαη ηα ρξεζηά ήζε.  
 

5. Αηηήζεη Μεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην ελ εηθνζηφλ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ν πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη άπαμ κφλνλ, ηελ ιήςηλ 

απνθάζεσο ηαθηηθήο ή εθηάθηνπ Γεληθήο πλειεχζεσο, νξίδσλ εκέξαλ ζπλεδξίαο πξνο ιήςηλ 

απηψλ, ηελ ελ ηε αηηήζεη ησλ Μεηφρσλ νξηδνκέλελ, ήηηο φκσο δελ δχλαηαη λα απέρεη πεξηζζφηεξνλ 

ησλ ηξηάθνληα (30) εκεξψλ απφ ηεο ρξνλνινγίαο αλαβνιήο. Η κεη' αλαβνιή γεληθή ζπλέιεπζε 

απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ 

δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ ζε απηήλ δε, κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη, 

ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2, 28 θαη 28α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  
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6. Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην 

κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηφρσλ κε ην ίδην πεξηερφκελν. 

Τπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Δπίζεο, κε αίηεζε 

κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα 

πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή 

ηνπο δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε 

αηηία ή ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο κε απηνχο. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο 

αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε 

ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

θ.λ. 2190/1920, φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα.  
 

7. Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Σν 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε 

ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε 

εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ θ.λ. 2190/1920, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη 

ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή.  
 

8. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ιχεη ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, κε απφθαζή ηνπ πνπ 

εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ην δηθαζηήξην 

ππνρξεψλεη θαη ηελ εηαηξεία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε.  
 

9. Αηηήζεη Μεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην ελ εηθνζηφλ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ε ιήςε απνθάζεσο επί ηηλφο ζέκαηνο Ηκεξεζίαο Γηαηάμεσο Γεληθήο πλειεχζεσο, 

ελεξγείηαη δη’ νλνκαζηηθήο θιήζεσο.  
 

10. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα 

απνδείμνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε 

ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο 

παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 θαη 28α ηνπ θ.λ. 2190/1920 ή ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ην θνξέα 

ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη κεηνρέο εθδφζεσο ηεο εηαηξείαο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε 

απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε θνξέο θαη εηαηξείαο .  
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11. Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ην 

κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία, πνπ δηθάδεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Ο έιεγρνο δηαηάζζεηαη, εάλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο πνπ 

παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ή απνθάζεηο ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ειέγρνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ 

ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο, εληφο ηεο νπνίαο ηειέζηεθαλ νη 

θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο.  
 

12. Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνλ έιεγρν 

ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία απηήο θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ 

ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε.  
 

13. Οη αηηνχληεο, θαηά ηηο παξαγξάθνπο 11 θαη 12 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηνλ έιεγρν κέηνρνη 

νθείινπλ λα απνδείμνπλ ζην δηθαζηήξην φηη θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα 

δεηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα 

κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 θαη 8α ηνπ θ.λ. 2190/1920, σο ηζρχεη.  

 

ΘΕΜΑ 8
ν 

 

Μεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκόλ 6 απόθαζεο ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο 

30.06.2010 κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη δέζκεπζε πνζνύ 

«Έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ» γηα Ίδηα Σπκκεηνρή ζε επέλδπζε ηνπ Ν. 3299/2004. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζα αλαθέξεη όηη ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 30.06.2010 

απνθάζηζε κεηαμύ άιισλ ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά Δπξώ 3.729.600,00 κε 

θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο θνξνινγεζέλησλ Έθηαθησλ Απνζεκαηηθώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη 

ηαπηόρξνλε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο από Δπξώ 0,40 ζε Δπξώ 0,50. Από ην 

πνζό ηεο αύμεζεο, πνζό Δπξώ 3.675.651,83 αθνξνύζε ηελ θάιπςε ηδίαο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο 

ζε επέλδπζε ππαρζείζα ζηνλ επελδπηηθό Νόκν 3299/2004. 

Αθνινύζσο πξνηείλεη ηε κεξηθή ηξνπνπνίεζε απηήο ηεο απόθαζεο επεηδή ε επέλδπζε βξίζθεηαη 

ζε εμέιημε θαη δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ην αθξηβέο ύςνο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο. Ωο εθ ηνύηνπ 

εηζεγείηαη ηελ κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο πεξί θεθαιαηνπνίεζεο απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ηεο 30.06.2010, σο πξνο ηνλ ηξόπν δηελέξγεηαο απηήο, αληί δειαδή λα γίλεη κε θεθαιαηνπνίεζε 

«Έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ» πνζνύ Δπξώ 3.729.600,00 , λα πινπνηεζεί απηή κε ηζόπνζε 

θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο απνζεκαηηθώλ από «Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην», 

θαζόζνλ εθ παξαδξνκήο ειήθζε απόθαζε γηα ρξήζε πξνο θεθαιαηνπνίεζε ηνπ «Έθηαθηνπ 

απνζεκαηηθνύ» θαη ζπλεπώο ην πνζό ησλ Δπξώ 3.729.600,00 ζα επαλέιζεη ζην ινγαξηαζκό 

«Έθηαθηα απνζεκαηηθά». Δπηπιένλ εηζεγείηαη ηε κεηαθνξά πνζνύ Δπξώ 2.000.000,00 από ηα 

θνξνινγεζέληα έθηαθηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξίαο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ινγαξηαζκό «Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά», κε ζθνπό ηνλ ζρεκαηηζκό «Απνζεκαηηθνύ Ν. 3299/2004» ην νπνίν ζα αθνξά 

κέξνο Ίδηαο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο ζηνλ ελ ιόγσ επελδπηηθό λόκν ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκό 

πξσηνθόιινπ 16985/ΓΒΔ 2029 απόθαζε ππαγσγήο. Σν αλσηέξσ απνζεκαηηθό ηνπ Ν. 3299/2004 

ζα εκθαλίδεηαη ζε μερσξηζηό ινγαξηαζκό ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο θαη δελ κπνξεί λα 

δηαλεκεζεί πξηλ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο από ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθεθξηκέλεο επέλδπζεο. 
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Καηόπη ηνύηνπ, εμνπζηνδνηείηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 

 

πλέπεηα ηεο αλσηέξσ απόθαζεο πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ην 

νπνίν δηακνξθώλεηαη σο εμήο:   
 

 

Άρζρο  5.  Μεηοτηθό  θεθάιαηο 
 

1. Σν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πνπ νξίζζε αξρηθψο εηο δξαρκέο νθηψ εθαηνκκχξηα (8.000.000), φπσο 

θαίλεηαη εηο ην θαηαζηαηηθφ πνπ εδεκνζηεχζε εηο ην ππ’αξηζκ. 748/14-8-65 Φ.Δ.Κ, επμήζε κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ 2190/1920 : 

α) Με απφθαζε ηεο 1εο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 29-6-67, θαηά δξαρκέο 

ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (4.000.000 ) ηνηο κεηξεηνίο κε έθδνζε 10.000 κεηνρψλ εηο ην άξηην ήηνη  πξνο 

δξαρκέο ηεηξαθφζηεο θαηά κεηνρή .  

β) Με απφθαζε ηεο 2εο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 29-6-68, θαηά δξαρκέο 

ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (4.000.000) ηνηο κεηξεηνίο,  κε έθδνζε 10.000 κεηνρψλ εηο ην άξηην, ήηνη πξνο 

δξαρκέο ηεηξαθφζηεο θαηά κεηνρή. 

γ) Με απφθαζε ηεο 3εο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30-6-69 , θαηά δξαρκέο δχν 

εθαηνκκχξηα (2.000.000) κε έθδνζε 5.000 κεηνρψλ εηο ην άξηην, ήηνη πξνο δξαρκέο ηεηξαθφζηεο 

θαηά κεηνρή. 

δ) Με απφθαζε ηεο 4εο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30-6-70 θαηά δξαρκέο 

ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (4.000.000), κε έθδνζε 10.000 κεηνρψλ εηο ην άξηην, ήηνη πξνο δξαρκέο 

ηεηξαθφζηεο θαηά κεηνρή. 

ε) Με απφθαζε ηεο 5εο  ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30-6-71, θαηά  δξαρκέο  

νθηψ εθαηνκκχξηα (8.000.000) ηνηο κεηξεηνίο, κε έθδνζε 20.000 κεηνρψλ εηο ην άξηην, ήηνη πξνο 

δξρ. ηεηξαθφζηεο θαηά κεηνρή. 

ζη) Με απφθαζε ηεο 6εο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30-06-72 θαηά δξαρκέο δχν 

εθαηνκκχξηα (2.000.000) ηνηο κεηξεηνίο, κε έθδνζε 5.000 κεηνρψλ εηο ην άξηην, ήηνη πξνο δξαρκέο 

ηεηξαθφζηεο θαηά κεηνρή. 

 δ) Με απφθαζε  ηεο 7εο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30-6-73 θαηά δξαρκέο  

νθηψ  εθαηνκκχξηα (8.000.000), κε έθδνζε 20.000 κεηνρψλ εηο ην άξηην, ήηνη πξνο δξαρκέο 

ηεηξαθφζηεο θαηά κεηνρή. 

ε) Με απφθαζε ηεο 8εο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 29-6-74, θαηά δξαρκέο 

είθνζη εθαηνκκχξηα (20.000.000), κε έθδνζε 50.000 κεηνρψλ εηο ην άξηην, ήηνη πξνο δξαρκέο 

ηεηξαθφζηεο θαηά κεηνρή. 

ζ) Με απφθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 28-12-74, θαηά δξαρκέο είθνζη 

ελλέα εθαηνκκχξηα (29.000.000), κε έθδνζε 72.500 κεηνρψλ εηο ην άξηην, ήηνη πξνο δξαρκέο 

ηεηξαθφζηεο θαηά κεηνρή.  

η) Με απφθαζε ηεο 11εο ηαθηηθήο  Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30-6-77: 1νλ) θαηά 

δξαρκέο είθνζη έλα εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο ηξηάληα έμη ρηιηάδεο (21.736.000) κε έθδνζε 54.340 

κεηνρψλ εηο ην άξηην, ήηνη πξνο δξαρκέο ηεηξαθφζηεο θαηά  κεηνρή κε βάζε ηνλ Ν.542/77, 2νλ) θαηά 

δξαρκέο ελλέα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο εμήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο (9.264.000), κε έθδνζε 23.160 

κεηνρψλ εηο ην  άξηην, ήηνη πξνο δξαρκέο ηεηξαθφζηεο θαηά κεηνρή. 

ηα) Με απφθαζε ηεο 12εο ηαθηηθήο  Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30-6-78 , θαηά δξαρκέο 

είθνζη εθαηνκκχξηα (20.000.000), κε έθδνζε 50.000 κεηνρψλ εηο ην άξηην, ήηνη πξνο δξαρκέο 

ηεηξαθφζηεο θαηά κεηνρή. 
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ηβ) Με απφθαζε ηεο 13εο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30-6-79, θαηά δξρ. ζαξάληα 

εθαηνκκχξηα (40.000.000) κε έθδνζε 100.000 κεηνρψλ εηο ην άξηην, ήηνη πξνο δξαρκέο ηεηξαθφζηεο 

θαηά κεηνρή. 
ηγ) Με απφθαζε ηεο 16εο ηαθηηθήο Γεληθήο  πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30-6-82 : 1νλ)  θαηά 

δξαρκέο εθαηφλ δέθα έμη εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο εβδνκήληα ρηιηάδεο (116.970.000) , κε έθδνζε 

292.425 κεηνρψλ εηο ην άξηην, ήηνη πξνο δξαρκέο ηεηξαθφζηεο θαηά κεηνρή κε βάζε ηνλ Ν. 1249/82, 

2νλ) θαηά δξαρκέο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000), κε έθδνζε 75 κεηνρψλ εηο ην άξηην ,ήηνη πξνο δξαρκέο 

ηεηξαθφζηεο θαηά κεηνρή. 

ηδ) Με απφθαζε ηεο 23εο  ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο  ησλ κεηφρσλ ηεο 30-6-89 θαηά δξαρκέο 

δηαθφζηα εμήληα ηξία εθαηνκκχξηα (263.000.000), κε έθδνζε 657.500  κεηνρψλ εηο ην άξηην, ήηνη 

πξνο δξαρκέο ηεηξαθφζηεο θαηά κεηνρή  κε βάζε ηελ ππ’αξηζκ. Δ 2665/1988 απφθαζε  ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκηθψλ. 

ηε) Η έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 21-6-90 απνθάζηζε : 1νλ) Σελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά δξαρκέο νθηαθφζηα ζαξάληα εθαηνκκχξηα (840.000.000), απφ 

θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ κε έθδνζε 2.100.000 κεηνρψλ εηο ην άξηην ,ήηνη 

πξνο δξαρκέο ηεηξαθφζηεο θαηά κεηνρή, απφ ηηο νπνίεο 1.850.000 ζα είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο 

θαη 250.000 πξνλνκηνχρεο ρσξίο ςήθν κεηνρέο. 2νλ) Σελ κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ 

κεηνρψλ απφ δξρ. 400 εηο δξρ. 250 θαη ηελ αληαιιαγή πέληε (5)  παιαηψλ κεηνρψλ κε νθηψ (8) λέεο, 

αλεξρνκέλνπ έηζη ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  εηο δξρ. 1.400.000.000 θαη δηαηξνχκελνπ εηο 5.600.000 

λέεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο δξρ .250 θαηά κεηνρή, απφ ηηο νπνίεο νη 5.200.000 θνηλέο αλψλπκεο 

κε ςήθν θαη νη 400.000 πξνλνκηνχρεο αλψλπκεο ρσξίο ςήθν.3νλ) Σελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο 

εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά δξρ. 

ηεηξαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα (450.000.000) κε έθδνζε 1.800.000 κεηνρψλ απφ ηηο νπνίεο 

850.000  θνηλέο αλψλπκεο κε ςήθν  θαη 950.000 πξνλνκηνχρεο αλψλπκεο ρσξίο ςήθν, νλνκαζηηθήο 

αμίαο δξρ 250  θαη ηηκή δηαζέζεσο δξρ .1650 ε θάζε κηα.  

ηζη) Με απφθαζε ηεο 28εο Σαθηηθήο Γεληθήο  πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 26-6-94, θαηά δξρ. 

δηαθφζηα είθνζη δχν εθαηνκκχξηα (222.000.000) κε παξάιιειε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο  αμίαο ησλ 

κεηνρψλ απφ δξρ. 250 εηο δξx. 280. 

ηδ) Η 30ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 30-6-96,απνθάζηζε ηελ θαηάξγεζε ησλ 

πξνλνκίσλ ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε  θνηλέο. 

ηε) Η 32α Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 28-6-98 απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά δξρ. ηεηξαθφζηα δέθα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο 

(414.400.000) κε θεθαιαηνπνίεζε δηαθνξψλ αλαπξνζαξκνγήο Ν.2065/92 θαη κε έθδνζε 1.480.000 

λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ εηο ην άξηην ήηνη πξνο 280 δξρ. αλά κεηνρή. 

ηζ) Η 33
ε
 Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 27-6-99 απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαηά δξρ ελληαθφζηα ελελήληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα ρηιηάδεο 

(994.560.000) κε έθδνζε 3.552.000 λέσλ θνηλψλ αλσλχκσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 280 δξρ 

θαη ηηκή δηάζεζεο 1.000 δξρ ε θάζε κηα. 

θ) Η 35
ε
 Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 29-6-2001 απνθάζηζε: 1νλ) Σελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά δξρ. δηαθφζηα εμήληα ηξία εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο δέθα  ηξεηο  ρηιηάδεο 

πεληαθφζηεο νγδφληα δχν (263.313.582)  κε θεθαιαηνπνίεζε  δηαθνξψλ αλαπξνζαξκνγήο Ν.2065/92. 

2νλ) Σελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά δξρ. εμήληα νθηψ  εθαηνκκχξηα  ηξηαθφζηεο δέθα 

ρηιηάδεο δέθα  νθηψ  (68.310.018)  κε  θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ ππνινίπνπ θεξδψλ εηο λένλ. Οη 

απμήζεηο απηέο πινπνηήζεθαλ κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ απφ δξρ, 280 ζε δξρ. 

306,675 θαη 3νλ) Σελ κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη 

ζε ΔΤΡΩ. 
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Μεηά ηα αλσηέξσ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε δξρ. ηξία δηο νθηαθφζηα δψδεθα 

εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο νγδφληα ηξεηο ρηιηάδεο εμαθφζηεο (3.812.583.600) ή ΔΤΡΩ έληεθα 

εθαηνκκχξηα εθαηφλ νγδφληα νθηψ ρηιηάδεο νθηαθφζηα (11.188.800) θαη δηαηξείηαη ζε δψδεθα 

εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο ηξηάληα δχν ρηιηάδεο (12.432.000) θνηλέο αλψλπκεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο 

αμίαο δξρ. 306,675 (ηξηαθνζίσλ έμη θαη εμαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε) ή ΔΤΡΩ 0,90 (ελελήληα ιεπηψλ) 

ε θάζε κία θαη έρεη θαηαβιεζεί νινζρεξψο ηνηο κεηξεηνίο θαη ζε είδνο. 

θα) Με απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 28/06/2002, κεηά ηελ 

01/01/2002 ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ε αμία ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο εθθξάδεηαη κφλν ζε Δπξψ. 

Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε Δπξψ έληεθα εθαηνκκχξηα εθαηφλ νγδφληα νθηψ ρηιηάδεο 

νθηαθφζηα (11.188.800,00) θαη δηαηξείηαη ζε δψδεθα εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο ηξηάληα δχν ρηιηάδεο 

(12.432.000) θνηλέο αλψλπκεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,90 (ελελήληα ιεπηψλ) ε θάζε κία. 

θβ) Με απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 29/06/2006  νη κεηνρέο  ηεο 

εηαηξείαο  κεηαηξέπνληαη  ζε  νλνκαζηηθέο  θαη  έηζη  ην  κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε Δπξψ έληεθα 

εθαηνκκχξηα εθαηφλ νγδφληα νθηψ ρηιηάδεο νθηαθφζηα (11.188.800,00) θαη δηαηξείηαη ζε δψδεθα 

εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο ηξηάληα δχν ρηιηάδεο (12.432.000) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, 

νλνκαζηηθήο  αμίαο Δπξψ 0,90 (ελελήληα ιεπηψλ)  ε θάζε κία. 

θγ) Η Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 12-9-2007 απνθάζηζε : 1
νλ

) Σελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηξία  εθαηνκκχξηα  επηαθφζηεο  είθνζη ελλέα ρηιηάδεο  εμαθφζηα Δπξψ 

(3.729.600,00 € ), απφ θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ  έθηαθηνπ  απνζεκαηηθνχ  κε αχμεζε ηεο  

νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ  θαη  έηζη  ην  κεηνρηθφ  θεθάιαην  αλέξρεηαη  ζε Δπξψ δέθα ηέζζεξα 

εθαηνκκχξηα ελληαθφζεο δέθα νθηψ ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα (14.918.400,00 €) θαη δηαηξείηαη ζε δψδεθα 

εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο ηξηάληα δχν ρηιηάδεο (12.432.000) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, 

νλνκαζηηθήο  αμίαο  ελφο  επξψ θαη  είθνζη ιεπηψλ (1,20  €)  ε θάζε κία. 2
νλ

)  Σελ κείσζε   ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ (split)  απφ   έλα  επξψ θαη είθνζη ιεπηά (1,20 €)  ζε ζαξάληα ιεπηά  

(0,40 €)  θαη αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ απηψλ κε έθδνζε είθνζη ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ 

νθηαθνζίσλ εμήληα  ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (24.864.000) λέσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα  

ιεπηψλ (0,40 €) ε θάζε  κία  πνπ  ζα δηαλεκεζνχλ  δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο κε  ζρέζε  δχν λέεο 

κεηνρέο  γηα θάζε κία  παιαηά.  

θδ) Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 30.6.2010 απνθάζηζε : 1
νλ

) Σελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηξία εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο είθνζη ελλέα ρηιηάδεο  εμαθφζηα Δπξψ 

(3.729.600,00 €), κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο θνξνινγεζέλησλ έθηαθησλ απνζεκαηηθψλ 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο  νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ Δπξψ 

0,40 ζε Δπξψ 0,50. Απφ ην πνζφ ηεο αχμεζεο, πνζφ επξψ 3.675.651,83 αθνξά ηελ θάιπςε ίδηαο 

ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο ζε επέλδπζε ππαρζείζα ζηνλ επελδπηηθφ λφκν 3299/2004 (Απφθαζε 

ππαγσγήο 16985/ΓΒΔ2029/Ν.3299/04/22-12-2006).  2
νλ

)  Σελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ 

κεηνρψλ απφ Δπξψ 0,50 ζε Δπξψ 1,00 κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ απηψλ (reverse 

split) απφ 37.296.000 ζε 18.648.000. 

θε) Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 30.06.2011 απνθάζηζε ηε κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 30.06.2010 σο πξνο ην είδνο ηνπ απνζεκαηηθνχ πνπ 

θεθαιαηνπνηήζεθε θαη έηζη αληί «Έθηαθηα Απνζεκαηηθά» θεθαιαηνπνηνχληαη ηειηθψο απνζεκαηηθά 

πνζνχ Δπξψ 3.729.600, απφ «Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην». 

Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο παξέκεηλε ακεηάβιεην θαη αλέξρεηαη ζε Δπξψ δέθα νθηψ 

εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ζαξάληα νθηψ ρηιηάδεο (18.648.000,00 €) θαη δηαηξείηαη ζε δέθα νθηψ 

εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ζαξάληα νθηψ ρηιηάδεο (18.648.000) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, 

νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο Δπξψ (1,00 €) ε θάζε κία, νη νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ.  
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2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, κέζα ζε πέληε έηε απφ ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ γηα ηελ νπνία 

ρξεηάδεηαη πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ  ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ  ησλ κειψλ ηνπ, λα απμάλεη ην 

εηαηξηθφ θεθάιαην κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα 

απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ 

ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία. Η εμνπζία απηή ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε γηα θάζε αλαλέσζε. 

3. Δάλ φκσο ηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξείαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ θαηαβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηφηε απαηηείηαη πάληα απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηελ απαξηία θαη ηελ 

πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ 29 παξ 3 θαη 4 θαη 31 παξ 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην άξζξνπ ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 

 

4. Οη απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ,  δελ 

απνηεινχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

 

5. Οη λέεο κεηνρέο εθδίδνληαη ζε ηηκή ίζε ή θαη αλψηεξε, νπδέπνηε φκσο θάησ ηνπ άξηηνπ. 

 

ΘΕΜΑ 9
ν 

 

Δηάθνξα ζέκαηα – Αλαθνηλώζεηο. 
 


