
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΒΑΔΙ ΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 7 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4 ΣΟΤ 
Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  

ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 
 

Η παξνύζα επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο, πεξηέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε 
ηα δεηήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11α ηνπ Ν.3371/2005. 
I. Γιάρθρφζη μεηοτικού κεθαλαίοσ ηης εηαιρείας 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε πέληε εθαηνκκύξηα εθαηόλ 
ηξηάληα κία ρηιηάδεο νθηαθόζηα ηξία  Δπξώ θαη εμήληα ελλέα ιεπηά 
(5.131.803,69) δηαηξνύκελν ζε έληεθα εθαηνκκύξηα εμαθόζηεο εμήληα ηξεηο 
ρηιηάδεο εθαηόλ ελελήληα (11.693.190) κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξώ 
εθάζηε εθ ησλ νπνίσλ ελλέα εθαηνκκύξηα ελελήληα έμη ρηιηάδεο ηξηαθόζηεο 
πελήληα ηέζζεξεηο (9.096.354) είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο 
θαη δύν εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νθηαθόζηεο ηξηάληα έμη 
(2.566.836) είλαη πξνλνκηνύρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη κή 
κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο, αιιά έρνπζεο ηα θάησζη πξνλόκηα  : 

 πξνλνκηαθή απόιεςε α’ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο 
αμίαο 

 πξνλνκηαθή απόδνζε ηνπ θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ ζε πεξίπησζε 
δηαιύζεσο ηεο εηαηξείαο  

 θαηαβνιή ηόθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε 
αλππαξμίαο θεξδώλ ή κή επάξθεηαο ηνύησλ πξνο  θαηαβνιή ηζόπνζνπ α’ 
κεξίζκαηνο 

Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ζην ζύλνιό ηνπο είλαη εηζεγκέλεο πξνο 
δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά αμηώλ (θαηεγνξία κεζαίαο θαη κηθξήο 
θεθαιαηνπνίεζεο) ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ.  
Σα δηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο πνπ πεγάδνπλ από ηε κεηνρή ηεο 
είλαη αλάινγα κε ην πνζνζηό ηνπ θεθαιαίνπ ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε 
θαηαβεβιεκέλε αμία ηεο κεηνρήο. 
Κάζε κεηνρή παξέρεη όια ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπεη ν Νόκνο θαη ην 
Καηαζηαηηθό ηεο θαη εηδηθόηεξα  : 

 Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα δηαλεκόκελα εηήζηα (ή 
θαηά ηελ εθθαζάξηζε) θέξδε ηεο εηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 
ζην Νόκν, ην Καηαζηαηηθό θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ 
ηεο εηαηξείαο. 

 Σν δηθαίσκα  αλάιεςεο ηεο εηζθνξάο θαηά ηελ εθθαζάξηζε ή, 
αληίζηνηρα, ηεο απόζβεζεο θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηνρή, 
εθ’νζνλ απηό απνθαζηζζεί από ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

 Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 
εηαηξείαο κε κεηξεηά θαη ηελ αλάιεςε λέσλ κεηνρώλ. 

 Σν δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
εθζέζεσλ ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
εηαηξείαο. 

 Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο  ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ην νπνίν εμεηδηθεύεηαη 
ζηα εμήο επηκέξνπο δηθαηώκαηα :  λνκηκνπνίεζεο, παξνπζίαο,  
ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζε ζέκαηα ηεο 



εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαηαρώξεζεο ησλ απόςεσλ ζηα πξαθηηθά θαη 
ςήθνπ. 

 Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο δηαηεξεί όια ηα 
δηθαηώκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο.  Η επζύλε ησλ 
κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ 
πνπ θαηέρνπλ. 

II. Περιοριζμοί ζηη μεηαβίβαζη ηφν μεηοτών ηης εηαιρείας 
Η κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη όπσο νξίδεη ν Νόκνο θαη 
δελ πθίζηαληαη εθ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο.  

III. ημανηικές άμεζες ή έμμεζες ζσμμεηοτές καηά ηην έννοια ηοσ 
Π.Γ. 51/1992 
Σελ 24/01/2008 νη  θαησηέξσ κέηνρνη θαηείραλ πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 
5,00% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ Κνηλώλ κεηνρώλ ηεο 
εηαηξείαο : 
Μέηνρνο   Πνζνζηό πκκεηνρήο 
ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ  A.E.   29,13 % 
ΚΑΠΡΑΛΟ ΙΩΑΝΝΗ     6,76 % 

IV. Μεηοτές παρέτοσζες ειδικά δικαιώμαηα ελέγτοσ 
Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο  πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηόρνπο ηνπο 
εηδηθά δηθαηώκαηα. 

V. Περιοριζμοί ζηο δικαίφμα υήθοσ 
Γελ πξνβιέπνληαη ζην Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκνί  ηνπ 
δηθαηώκαηνο ςήθνπ πνπ απνξξένπλ από ηηο κεηνρέο ηεο. 

VI. σμθφνίες μεηότφν ηης εηαιρείας 
Γελ είλαη γλσζηή ζηελ εηαηξεία ε ύπαξμε ζπκθσληώλ κεηαμύ ησλ κεηόρσλ 
ηεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνύο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ 
ηεο ή ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ από ηηο 
κεηνρέο ηεο. 

VII. Κανόνες διοριζμού και ανηικαηάζηαζης μελών Γ.. και 
ηροποποίηζης ηοσ Καηαζηαηικού ποσ διαθοροποιούνηαι από ηα 
προβλεπόμενα ζηον Κ.Ν. 2190/1920 
Οη θαλόλεο πνπ πξνβιέπεη ην Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο γηα ην δηνξηζκό θαη 
ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεώλ ηνπ δελ δηαθνξνπνηνύληαη από ηα 
πξνβιεπόκελα ζην Κ.Ν. 2190/1920. 

VIII. Αρμοδιόηηηα ηοσ Γ.. ή οριζμένφν μελών ηοσ για ηην έκδοζη 
νέφν μεηοτών  ή για ηην αγορά ιδίφν  μεηοτών ηης εηαιρείας 
ζύμθφνα με ηο άρθρο 16 ηοσ Κ.Ν. 2190/1920 
Γελ πθίζηαηαη  εηδηθή αξκνδηόηεηα  ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή 
νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηά έθδνζε λέσλ κεηνρώλ, 
ελώ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην δελ έρεη εμνπζηνδνηεζεί από ηε Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ λα πξνβεί ζε αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ, ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 

IX. ημανηικές  ζσμθφνίες ποσ ηίθενηαι ζε ιζτύ, ηροποποιούνηαι ή 
λήγοσν ζε περίπηφζη αλλαγής ελέγτοσ καηόπιν δημόζιας 
πρόηαζης 



Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη  νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή 
ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο κεηά από 
δεκόζηα πξόηαζε. 

X. σμθφνίες με μέλη 
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο  εηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθό ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ 
θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε  παξαίηεζεο ή απόιπζεο 
ρσξίο βάζηκν ιόγν ή  ηεξκαηηζκνύ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρόιεζήο ηνπο 
εμαηηίαο δεκόζηαο πξόηαζεο. 

XI. σναλλαγές ζσνδεδεμένφν μερών 
 

Γηεηαηξηθέο Πσιήζεηο  01/01/2008 – 31/12/2008 

Πσιήηξηα Δηαηξεία Αγνξάζηξηα Δηαηξεία 

 ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΙ 
Α.Δ. 

ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ 
Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 

ύλνια 

ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ 
ΑΣΔΝΔ 50.093,19 0,00 50.093,19 

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΙ 
Α.Δ. 0,00 10.456,80 10.456,80 

ύλνια 50.093,19 10456,80 60.549,99 

Τπόινηπα Απαηηήζεσλ-Τπνρξεώζεσλ ηεο ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. ηελ 31/12/2008 

Τπόινηπν Δηαηξείαο Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο ύλνια 

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΙ Α.Δ. 0,00 0,00 0,00 

 
 

πλαιιαγέο κε Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη Μέιε ηεο Γηνίθεζεο 

 Ο Όκηινο Η Δηαηξεία 

Ακνηβέο θαη κηζζνί Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ θαη κειώλ ηεο 
Γηνίθεζεο 285.554,84 285.554,84 

Τπνρξεώζεηο πξνο Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη κέιε ηεο 
Γηνίθεζεο 0,00 0,00 

 
Διεπζίλα, 26/3/2009 
Γεκ. Μ. Μαδνύξνο 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 
 


