Αποθάζειρ 61ηρ Σακηικήρ Γεν. ςνέλεςζηρ 24/6/2019

Η εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ θνηλψλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο
«ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ ΑΣΔΝΔ» πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 24ε Ινπλίνπ 2019
θαη ψξα 11.00 π.κ. ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Διεπζίλα, ζέζε
Πηθξνδάθλε.
Η Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπλήιζε θαη απνθάζηζε γηα ηα Θέκαηα έλα (1)
έσο νθηψ (8) ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο, φπσο απηά δεκνζηεχζεθαλ ζηελ πξφζθιεζε
ηεο Δηαηξείαο.
ηε Γεληθή πλέιεπζε παξαζηάζεθαλ θαη αληηπξνζσπεχηεθαλ νθηψ (8) κέηνρνη κε
25.581.114.θνηλέο κεηνρέο επί ζπλφινπ 34.986.430, εθπξνζσπψληαο ην 73,12% ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Δπνκέλσο ε Γεληθή πλέιεπζε επξίζθεην ζε
απαξηία θαη ζπλεδξίαζε εγθχξσο επί ησλ σο άλσ Θεκάησλ ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο.
Δηδηθφηεξα:
ΘΔΜΑ1ο
Η Γεληθή πλέιεπζε επαλελέθξηλε νκφθσλα ηηο απνθάζεηο ηεο απφ 25/6/2018
Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο:
1. Η Γεληθή πλέιεπζε κεηά απφ ζπδήηεζε ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο Δηαηξείαο θαη Οκίινπ ρξήζεσο 2017 κεηά ησλ ζρεηηθψλ
εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή – Λνγηζηή.
2. Η Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηηο πξάμεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2017.
3. Η Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηελ απαιιαγή ηνπ Γ.. θαη ηνπ Οξθσηνχ
Διεγθηή-Λνγηζηή απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2017.
4. Η Γεληθή πλέιεπζε χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ,
εμέιεμε ηελ Δηαηξεία πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο Α.Δ. θαη εηδηθφηεξα
ηνλ θα Φιψξνπ Ισάλλα ηνπ Γεκεηξίνπ κε Α.Μ. ΟΔΛ 15061 σο Σαθηηθφ
Διεγθηή θαη ηελ θα Γξαηζία – Γξνκπάθε Αγγειηθή κε Α.Μ. ΟΔΛ 13071 σο
Αλαπιεξσκαηηθφ Διεγθηή.
5. Η Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηηο απνδνρέο
ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκβνχισλ ζπλνιηθά γηα ην 2017 ζε πνζφ επξψ 102.800.
Δπίζεο πξνεγθξίλεη γηα ην 2018 ηηο αληίζηνηρεο ακνηβέο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
130.000,00 επξψ.
6. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ελέθξηλε ηελ παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο
ιήμεο ησλ νκνινγηψλ ηεο ζεηξάο Α ηνπ απφ 14.03.2012 νκνινγηαθνχ δαλείνπ
εθδφζεσο ηεο Δηαηξείαο θαη‟ άξζξν 23α θ.λ. 2190/1920
7. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ελέθξηλε ηελ Παξνρή Δγγπήζεσλ ππέξ ηεο
100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «Αθνί Σξνθνχδε ELTOP Αλψλπκνο Βηνηερληθή
Δκπνξηθή Δηαηξεία» (α) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
ΔΤΡΩ ΔΝΟ
ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΙΟΤ ΓΙΑΚΟΙΩΝ ΥΙΛΙΑΓΩΝ (€1.200.000,00) πξνο εμαζθάιηζε

ζπκβάζεσο πίζησζεο κε αλνηθηφ αιιειφρξεν ινγαξηαζκφ κε αξηζκφ 561277
θαη (β) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ ΣΡΙΑΚΟΙΩΝ ΣΡΙΑΝΣΑ ΥΙΛΙΑΓΩΝ
(€330.000,00) πξνο εμαζθάιηζε ηεο ζπκβάζεσο δαλείνπ InnovFin SME
Guarantee Facility κε αξηζκφ 51924.

ΘΔΜΑ 2ο
Η Γεληθή πλέιεπζε κε ςήθνπο 25.555.114 ή πνζνζηφ 73,04% επί ηνπ ζπλφινπ θαη
99.89% επί ησλ παξφλησλ, ελέθξηλε ηηο εηήζηεο (αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο)
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο 2018 (1/1/2018-31/12/2018), θαη ηηο Δθζέζεηο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή - Λνγηζηή επ‟ απηψλ.
ΘΔΜΑ 3ο
Η Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε νκφθσλα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη απάιιαμε ηνλ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή απφ θάζε επζχλε ή
απνδεκίσζε απνξξένπζα απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ γηα ηε ρξήζε 2018.
ΘΔΜΑ 4ο
Η Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε νκφθσλα, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ, ηελ εθινγή ηεο εηαηξίαο ΟΛ ΑΔ θαη εηδηθφηεξα ηνλ θα Φιψξνπ Ισάλλα ηνπ
Γεκεηξίνπ κε Α.Μ. ΟΔΛ 15061 σο Σαθηηθφ Διεγθηή θαη ηελ θα Γξαηζία –
Γξνκπάθε Αγγειηθή κε Α.Μ. ΟΔΛ 13071 σο Αλαπιεξσκαηηθφ Διεγθηή, γηα ηε
δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο
θαη ηνπ νκίινπ γηα ηε ρξήζε 2019 (1/1/2019-31/12/2019).
ΘΔΜΑ 5ο
Η Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε νκφθσλα ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, . θαη ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκβνχισλ ζπλνιηθά γηα ην 2018
ζε πνζφ επξψ 59.000. Δπίζεο πξνεγθξίλεη γηα ην 2019 ηηο αληίζηνηρεο ακνηβέο κέρξη
ηνπ πνζνχ ησλ 100.000,00 επξψ.
ΘΔΜΑ 6ο
Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ελέθξηλε νκφθσλα ηελ πνιηηηθή απνδνρψλ γηα ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4548/2018.
ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο έρεη σο εμήο:
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΥΏΝ
Η παξνχζα πνιηηηθή απνδνρψλ έρεη δηακνξθσζεί κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4548/2018, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ
2007/36/ΔΚ θαη 2017/828/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. Γηα
ηελ θαηάξηηζε ηεο παξνχζαο έρεη ιεθζεί ππφςε ε πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζέζε ηεο
Δηαηξίαο, θαζψο θαη νη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απηήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηζζνινγηθψλ γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο.
Δπηδηψθνληαο ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο Δηαηξίαο, ε παξνχζα πνιηηηθή
απνδνρψλ είλαη ζχκθσλε θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο
Δηαηξίαο.

Η πνιηηηθή απνδνρψλ εθαξκφδεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
εθηειεζηηθά, κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά. Οη απνδνρέο
πεξηιακβάλνπλ ζηαζεξφ κέξνο θαη αλά πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ θαη
κεηαβιεηφ κέξνο. Πξνο ην παξφλ ε Δηαηξία δελ θαηαβάιεη κεηαβιεηέο απνδνρέο.
Δληνχηνηο εθφζνλ απνθαζηζηνχλ λα ρνξεγνχληαη κεηαβιεηέο απνδνρέο, ηφηε απηέο
δχλαληαη λα ζπλδένληαη ηφζν κε ηηο αηνκηθέο επηδφζεηο, φζν θαη ηελ πνξεία ηεο
Δηαηξίαο.
Δλδεηθηηθά θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα ππνινγίδεηαη ην χςνο ησλ
κεηαβιεηψλ απνδνρψλ έρνπλ σο αθνινχζσο:
I.
Πξνζσπηθνί ζηφρνη
II.
Λεηηνπξγηθά θέξδε ρξήζεσο
III.
Δπηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία
IV.
Πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θιπ.
Η Δηαηξία δηθαηνχηαη αλά πάζα ζηηγκή λα θαζνξίδεη πεξαηηέξσ θξηηήξηα γηα ηελ
ρνξήγεζε κεηαβιεηψλ απνδνρψλ, θαζψο θαη λα πξνβιέπεη πξνυπνζέζεηο αλαβνιήο
ηεο θαηαβνιήο απηψλ.
1. Μη εκηελεζηικά μέλη
Σα κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ζα ακείβνληαη κφλν κε
ζηαζεξέο απνδνρέο εηεζίσο, πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ην ρξφλν
ελαζρφιεζεο ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη‟ έηνο. Η ακνηβή ησλ κε εθηειεζηηθψλ
κειψλ δελ δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη bonus, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ
ή άιιεο απνδεκίσζεο, πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηελ απφδνζε. Σν Γ πξνζδηνξίδεη θαη
πξνηείλεη ζηνπο κεηφρνπο ηελ βαζηθή εηήζηα ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ, θαζψο θαη ηπρφλ
πξφζζεηε ακνηβή γηα ζπκκεηνρή ζε ηπρφλ επηηξνπέο.
2. Δκηελεζηικά μέλη
Οη απνδνρέο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ ζηαζεξφ
θαη κεηαβιεηφ κέξνο.
Οι ζηαζεξέο απνδνρέο ρνξεγνχληαη ζε ηαθηηθή πεξηνδηθή βάζε θαη απνηεινχλ ην
εμαζθαιηζκέλν εηζφδεκα ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ Γ.
Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο απνθαζηζηεί ε θαηαβνιή κεηαβιεηψλ
απνδνρψλ ζηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απηέο ζα αληαλαθινχλ
επηδφζεηο καθξνπξφζεζκεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ θίλδπλν, θαζψο θαη επηδφζεηο
πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο απαηηνχκελεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο
κέξνο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ έρνπλ κε ηελ Δηαηξία. Δπηπξνζζέησο, ην χςνο
απηψλ ζα είλαη ηέηνην, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ππέξκεηξε ζηήξημε ζε απηέο θαη λα
πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο καθξνπξφζεζκα θίλεηξα θαη θξηηήξηα απφδνζεο, ηα νπνία
ζα επηβξαβεχνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ.
Η παξνχζα πνιηηηθή απνδνρψλ ζπκθσλείηαη κε δηάξθεηα ηζρχνο ηέζζεξα (4) έηε απφ
ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.
Η παξνχζα πνιηηηθή απνδνρψλ, καδί κε ηελ εκεξνκελία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
ςεθνθνξίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππνβάιιεηαη ζε δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο θαη
παξακέλεη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο.

Κάζε θνξά πνπ ζεκεηψλεηαη νπζηψδεο κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ, ψζηε λα
επεξεάδεηαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ακνηβψλ, πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα πνιηηηθή,
ε παξνχζα ζα αλαζεσξείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζα ππνβάιιεηαη πξνο
έγθξηζε ζηελ επφκελε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο.
1. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηελ εγθεθξηκέλε πνιηηηθή απνδνρψλ δε επηηξέπεηαη
παξά κφλν πξνζσξηλά θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη εθφζνλ απηή θξηζεί
αλαγθαία απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηε καθξνπξφζεζκε εμππεξέηεζε ησλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξίαο ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο
ηεο.
ΘΔΜΑ 7ο
Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ελέθξηλε νκφθσλα ηελ ελαξκφληζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4548/2018 θαη ηελ ζρεηηθή
ηξνπνπνίεζή ηνπ.
Σν ζρέδην ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α.
Γενικέρ Γιαηάξειρ
Δπσλπκία, ζθνπφο, έδξα θαη δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο.
΄Απθπο 1

Η επσλπκία ηεο Δηαηξείαο είλαη «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Ανώνςμη Σεσνική
Δμποποβιομησανική Ναςηιλιακή Δηαιπεία» και με διακπιηικό ηίηλο
ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.».
Γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο απνδίδεηε σο εμήο:
“INTERWOOD – XYLEMBORIA ATENE”.
΄Απθπο 2
θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη:
1. Η εηζαγσγή θαη εκπνξία πάζεο θχζεσο μπιείαο επεμεξγαζκέλεο ή κε, δνκηθψλ
πιηθψλ, πξντφλησλ μχινπ είηε εκεδαπήο είηε αιινδαπήο πξνέιεπζεο, ε επεμεξγαζία
μπιείαο θαη ε παξαγσγή πάζεο θχζεσο πξντφλησλ μχινπ είηε γηα ίδην ινγαξηαζκφ
είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαζψο θαη ε εκπνξία απηψλ, ε αληηπξνζψπεπζε νίθσλ
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, ε αγνξά θαη εθκεηάιιεπζε πινίσλ, ε δηελέξγεηα
λαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ, ε εθηέιεζε ηερληθψλ θαη νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
2. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ δηαλνκήο πάζεο
θχζεσο πξντφλησλ θαη ε αληίζηνηρε παξνρή
απνζήθεπζεο,

ππεξεζηψλ,

κεηαθνξψλ,

δηαλνκήο απηψλ (3 P L) θαη δηαθίλεζεο θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ θαη εκπνξεπκάησλ

θαη γεληθά ε παξνρή φισλ ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απνζήθεο γηα ίδην ινγαξηαζκφ
ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Η απνζήθεπζε φισλ ησλ άλσ αληηθεηκέλσλ γηα ινγαξηαζκφ
ηεο ηδίαο ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ κε αληάιιαγκα ζε ηδηφθηεηνπο ή κηζζσκέλνπο
ρψξνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ίδηα
ή κηζζσκέλα κέζα κεηαθνξάο, εηδηθά ή γεληθά θαζψο θαη εηδηθά κεραλήκαηα
θνξηνεθθφξησζεο ησλ ππφ κεηαθνξά ή απνζήθεπζε αληηθεηκέλσλ.

3. Η δεκηνπξγία ηεισλεηαθψλ ρψξσλ γηα ίδηα εκπνξεχκαηα ή γηα εκπνξεχκαηα
ηξίησλ.
4. Η πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ γηα θαη ε εθηέιεζε ηεισλεηαθψλ
πξάμεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη γεληθά ε δηελέξγεηα φισλ ησλ πξάμεσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηνλ εθηεισληζκφ εκπνξεπκάησλ.
5. Η θχιαμε θαη ελερπξίαζε αληηθεηκέλσλ θαη εκπνξεπκάησλ ηξίησλ ππέξ ηεο ηδίαο
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ.
6. Η δεκηνπξγία ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ θαη ε
πξαγκαηνπνίεζε
γεληθψλ
ή
εηδηθψλ
εθζέζεσλ
εκπνξεπκάησλ
θαη
βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ.

7. Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
πξνο θάζε Δηαηξεία, φπσο νξγάλσζε επελδπηηθήο δξάζεο, επνπηηθή ιεηηνπξγία θαη
ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
8.
α.

Γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δηαηξεία δχλαηαη:
Να ηδξχεη, απνθηά ή δηνηθεί νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ή λα ζπκκεηέρεη ζε

νπνηαδήπνηε επηρείξεζε κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ, νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ
ηχπνπ ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ.
β.
Να ζπλεξγάδεηαη
νπνηνδήπνηε

κε

νπνηνδήπνηε

θπζηθφ

ή

λνκηθφ

πξφζσπν

κε

ηξφπν, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ.
γ.
Να ελεξγεί κε θάζε άιιν ηξφπν πνπ ζα εμππεξεηεί άκεζα ή
ζθνπφ
ηεο Δηαηξείαο.
΄Απθπο 3
1.

Έδξα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Διεπζίλαο, Αηηηθήο.

έκκεζα ην

Η Δηαηξεία δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα ηδξχεη Δξγνζηάζηα,
εξγαζηήξηα, ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία, πξαηήξηα ή εθζέζεηο πσιήζεσο
πξντφλησλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Αζήλαο θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη ηεο
αιινδαπήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη αξκνδηφηεηεο έθαζηνπ ησλ
αλσηέξσ
θαζνξίδνληαη είηε κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί ίδξπζήο ηνπο
είηε κε κεηαγελέζηεξε απηήο. Κακία πξάμε Γηεπζπληή ππνθαηαζηήκαηνο, πξάθηνξα
ή αληηπξνζψπνπ δελ ππνρξεψλεη ηελ Δηαηξεία, εάλ γίλεη ρσξίο πξνεγνχκελε εηδηθή
έγγξαθε εληνιή ή θαζ‟ ππέξβαζε ησλ εληνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζε απηφλ ή ελαληίνλ
ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξείαο.
2. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά νπνηαζδήπνηε θχζεσο, κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη
ησλ απαληαρνχ ππνθαηαζηεκάησλ, πξαθηνξείσλ, αληηπξνζσπεηψλ θ.ι.π. απηήο κε
ηνπο κεηφρνπο ηεο ή κε νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν
ζπλαιιάζζεηαη κε απηήλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία θαη ιφγσ ηεο ελ γέλεη εκπνξηθήο θαη
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν γέλλεζεο ηεο,
ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο
ε νπνία θαη κφλν ελάγεηαη ελψπηνλ ησλ θαζ‟χιελ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο
ηεο, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο εηδηθήο ή απνθιεηζηηθήο θαηά ηελ Πνιηηηθή Γηθνλνκία ή
ηηο δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ δσζηδηθίαο, εθηφο εάλ ε Δηαηξεία έρεη δειψζεη ξεηψο θαη
εγγξάθσο φηη παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηφο απηνχ (απνθιεηνκέλεο ηεο ζησπεξήο
παξαίηεζεο).
Άπθπο 4
Αξρηθά, ε δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο είρε νξηζζεί γηα πελήληα έηε, αξρφκελε απφ ηε
δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο ππνπξγηθήο απνθάζεσο πνπ
ελέθξηλε ην παξφλ Καηαζηαηηθφ θαη ιήγνπζα ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ έηνπο
2007.
Με απφθαζε ηεο 2εο Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο πλειεχζεσο
ησλ Μεηφρσλ ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2004, ε δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο παξαηείλεηαη γηα
πελήληα (50) αθφκε έηε, αξρφκελε απφ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πεληεθνληαεηίαο θαη
ιήγνπζα ηελ 18/04/2057.
Η παξάηαζε ή κείσζε ηεο δηάξθεηαο ή ε κεηαηξνπή ηεο απφ νξηζκέλνπ ζε ανξίζηνπ
ρξφλνπ, θαη αληίζηξνθα, δχλαηαη λα απνθαζηζηεί κε απμεκέλε απαξηία θαη
πιεηνςεθία απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, πνπ ζα ηξνπνπνηήζεη αλαιφγσο ην παξφλ
άξζξν.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β
Άπθπο 5
Μεηοσικό Κεθάλαιο
1. α) Αξρηθά νξίζζεθε ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζην
ππ‟ αξ. 140/18.4.57 Γ.Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε έλα
εθαηνκκχξην θαη εμαθφζηεο ρηιηάδεο (1.600.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε εμήληα

ηέζζεξηο ρηιηάδεο (64.000) κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο είθνζη πέληε (25) δξαρκψλ
εθάζηε.
β)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 31 Ιαλνπαξίνπ 1962 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 18295/702/6.4.62 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δκπνξίνπ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 171/62 Γ.Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβεξλήζεσο, ζε ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε ηξηάληα
ρηιηάδεο (30.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε.
γ)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 10.4.64 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 32444/2111/10.7.1964 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δκπνξίνπ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 660/24.7.64 Γ.Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (4.000.000) δξαρκέο θαη
δηαηξέζεθε ζε ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100)
δξαρκψλ εθάζηε.
δ)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 27.5.65 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 44351/2941/25.8.65 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ,
δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 797/65 Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβεξλήζεσο, ζε πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε πελήληα
ρηιηάδεο (50.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε.
ε)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 27 Ινπλίνπ 1967 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε
νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 54015/3783/36039/29.8.67 απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 881/67 Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε έμη εθαηνκκχξηα (6.000.000) δξαρκέο θαη
δηαηξέζεθε ζε εμήληα ρηιηάδεο (60.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο εθαηφ
(100) δξαρκψλ εθάζηε.
ζη)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 27 Ινπλίνπ 1968 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε
νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 43772/3610/13.7.1968 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δκπνξίνπ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 868/68 Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε δέθα εθαηνκκχξηα (10.000.000) δξαρκέο θαη
δηαηξέζεθε ζε εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο εθαηφ
(100) δξαρκψλ εθάζηε.
δ)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 28 Ινπλίνπ 1969 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε
νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 11303/15.10.71 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δκπνξίνπ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 1623/25.10.71 Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε δεθαέμη εθαηνκκχξηα (16.000.000) δξαρκέο θαη
δηαηξέζεθε ζε εθαηφλ εμήληα ρηιηάδεο (160.000) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφλ
(100) δξαρκψλ εθάζηε.
ε)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 26 Ινπλίνπ 1974 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε
νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 108934/8.8.74 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο,
Γ/ηνο Αζελψλ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 1716/12.8.74 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε είθνζη ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (24.000.000) δξαρκέο
θαη δηαηξέζεθε ζε δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο,
νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηε θαη ζε ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000)
πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο

νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100) δξαρκψλ εθάζηεο, νη νπνίεο έρνπλ ηα θάησζη
πξνλφκηα:
αα)

Πξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 8% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.

ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε
δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο θαη

ηνπ

θαηαβιεζέληνο

θεθαιαίνπ

ζε

πεξίπησζε

γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 8% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ α‟ κεξίζκαηνο.
ζ)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 8 Ινπλίνπ 1975 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε
νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 96049/26.5.75 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο,
Γ/ηνο Αζελψλ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 1671/2.7.75 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε ζαξάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (44.000.000)
δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε εθαηφλ εμήληα ρηιηάδεο (160.000) θνηλέο κεηά ςήθνπ
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ εθάζηε θαη ζε εμήληα ρηιηάδεο
(60.000) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο έρνπλ ηα ίδηα
κε ηα σο άλσ πξνλφκηα.
η)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 5 Ννεκβξίνπ 1975 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο,
ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 125528/10.12.75 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο,
Γ/ηνο Αζελψλ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 2565/19.12.75 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.
ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, κε κεηξεηά θαηά έλδεθα εθαηνκκχξηα
(11.000.000) δξαρκέο κε ηελ έθδνζε πελήληα πέληε ρηιηάδσλ (55.000) κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην
άξηην, ζε ηηκή δηαθνζίσλ ελελήληα δξαρκψλ (290) εθάζηε, κεηαθεξφκελεο ηεο
επηπιένλ δηαθνξάο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ κε έθδνζε κεηνρψλ
ππέξ ην άξηην, εθ ησλ νπνίσλ νη ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) θνηλέο κεηά ςήθνπ θαη νη
δέθα πέληε ρηιηάδεο (15.000) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ κεηνρέο, κε κεηαηξέςηκεο ζε
θνηλέο κεηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ ηα ίδηα κε ηηο πξνεγνχκελεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο
πξνλφκηα.
ηα)
Με ηελ απφ 8 Απξηιίνπ 1976 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο
πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 98826/5.7.76
απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο (Γ/ηνο Αζελψλ), δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ.
2195/15.7.76 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, νη
εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο (75.000) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ κεηνρέο θαη κε
κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ έρνπλ ηα θάησζη πξνλφκηα :
αα)
ηνπο.

Πξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 12% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο

ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε
δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο θαη

ηνπ

θαηαβιεζέληνο

θεθαιαίνπ

ζε

πεξίπησζε

γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ πξνο 12% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο ησλ αμίαο ζε
πεξίπησζε αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟
κεξίζκαηνο.

ηβ)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 20.6.77 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 108752/4.9.77 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο, Γ/ηνο
Αζελψλ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 3113/15.10.77 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηά έλδεθα εθαηνκκχξηα (11.000.000) δξαρκέο κε
ηελ έθδνζε πελήληα πέληε ρηιηάδσλ (55.000) θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο
δηαθνζίσλ (200) δξαρκψλ εθάζηε, σο αθνινχζσο:
αα)
κε κεηξεηά θαηά έμη εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ρηιηάδεο (6.600.000) δξαρκέο κε
ηελ έθδνζε ηξηάληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (33.000) λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο
δηαθνζίσλ δξαρκψλ εθάζηε (200), νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκή ησλ
ηξηαθνζίσλ (300) δξαρκψλ εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην
ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.
ββ)
κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο
αλαπξνζαξκνγήο ησλ αθηλήησλ βάζεη ηνπ Ν.542/77,
δξαρκψλ ηεηξαθνζίσλ
δεθαηξηψλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ πέληε (413.405), κε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ
απνζεκαηηθνχ ιφγσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ Ν.1314/72, δξαρκψλ εθαηφλ
ηξηάθνληα κηα ρηιηάδσλ νγδφληα δχν (131.082) θαη κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πέληε
ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ δέθα ηξηψλ (5.513) δξαρκψλ, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ
πεληαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (550.000) δξαρκψλ κε ηελ έθδνζε δχν ρηιηάδσλ
επηαθνζίσλ πελήληα (2.750) λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ
(200) δξαρκψλ εθάζηε.
γγ)
κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ιφγσ ηεο έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην,
δξαρκψλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (3.850.000) κε ηελ
έθδνζε δέθα ελλέα ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα (19.250) λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ
νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ δηαθνζίσλ (200) εθάζηε.
ηγ)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 4 Ινπιίνπ 1980 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο θαη Καηαζηαηηθήο
Γεληθήο πλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 17639/18.7.80 απφθαζε
ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο, Γ/ηνο Αζελψλ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 2803/19.07.80
Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηά δέθα ηέζζεξα
εθαηνκκχξηα (14.000.000) δξαρκέο σο θάησζη:
αα)
κε κεηξεηά θαηά νθηαθφζηεο ρηιηάδεο (800.000) δξαρκέο κε ηελ έθδνζε
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000) λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ
(200) δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζε ηηκή ηξηαθνζίσλ (300)
δξαρκψλ εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ
απνζεκαηηθνχ κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.
ββ)
κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο 1979,
δξαρκψλ δέθα ελλέα εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (19.800.000) κε ηελ
έθδνζε εμήληα έμη ρηιηάδσλ (66.000) λέσλ κεηνρψλ θνηλψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο
δξαρκψλ δηαθνζίσλ (200) εθάζηε, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζε ηηκή
ηξηαθνζίσλ (300) δξαρκψλ εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην
ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.
ηδ)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 25.6.81 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο θαη Καηαζηαηηθήο
Γεληθήο πλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. 3729/30.6.81 απφθαζε
ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο, Γ/ηνο Αλαη. Αηηηθήο, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ.

2916/02.07.81 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηά δέθα
έμη εθαηνκκχξηα δξαρκέο (16.000.000), κε ηελ έθδνζε νγδφληα ρηιηάδσλ (80.000)
λέσλ θνηλψλ κεηά ςήθνπ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ (200)
δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκή ησλ ηξηαθνζίσλ (300)
δξαρκψλ εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξνκέλεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ
απνζεκαηηθνχ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο
δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο 1980 δξαρκψλ είθνζη έμη εθαηνκκπξίσλ
ηεηξαθνζίσλ ρηιηάδσλ (26.400.000).
ηε)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 3.12.82 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο
πλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. ΔΜ6833 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε
Αηηηθήο, Γ/ηνο Αλαη. Αηηηθήο, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 4467/22.12.82 Σεχρνο Α.Δ.
θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηά πελήληα δχν εθαηνκκχξηα
νθηαθφζηεο ρηιηάδεο (52.800.000) δξαρκέο κε θεθαιαηνπνίεζε πνζνχ ζαξάληα ελλέα
εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ζαξάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ είθνζη
(49.944.220) δξαρκψλ, ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ ππεξαμία ιφγσ ηεο
αλαπξνζαξκνγήο ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1249/82
θαη κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε πνζνχ δξαρκψλ δχν εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ πελήληα
πέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ νγδφληα (2.855.780) απφ ην Απνζεκαηηθφ απφ ηελ
έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, κέζσ ηεο απμήζεσο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο
ησλ ελ θπθινθνξία κεηνρψλ θαηά πνζφ εθαηφλ δέθα (110) δξαρκψλ.
ηζη)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 30.3.87 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο
πλειεχζεσο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. Κ3 3040/20.5.87 απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟ αξηζκ. 216 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, κε κεηξεηά θαηά ηξηάληα επηά εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο
ρηιηάδεο (37.200.000) δξαρκέο, κε ηελ έθδνζε εθαηφλ είθνζη ρηιηάδσλ λέσλ κεηνρψλ
(120.000) αλσλχκσλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηαθνζίσλ δέθα (310) δξαρκψλ εθάζηε, νη
νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκήλ ησλ πεληαθνζίσλ ηξηάληα (530)
δξαρκψλ εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ
απνζεκαηηθνχ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, εθ ησλ νπνίσλ ζαξάληα
ρηιηάδεο πεληαθφζηεο (40.500) θνηλέο κεηνρέο κεηά ςήθνπ θαη εβδνκήληα ελλέα
ρηιηάδεο πεληαθφζηεο (79.500) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ κεηνρέο κε κεηαηξέςηκεο
ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ ηα θάησζη πξνλφκηα :
αα)

Πξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.

ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο ηνπ
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ θαηά ηελ νπνία ζα πξνεγνχληαη νη ππ‟αχμνληα αξηζκφ 1
έσο 75.000 πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη ζα έπνληαη νη κε αχμνληα αξηζκφ 75.001 έσο
154.500 πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, επί ησλ ηίηισλ ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε
“Νέα Έθδνζε”.
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο.
ηδ)
Απμήζεθε κε ηελ απφ 27.11.87 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο,
ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. Κ3-352/29.1.88 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δκπνξίνπ, δεκνζηεχζεθε ζην ππ‟αξηζκ. 192/3.2.88 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο κε κεηξεηά θαηά ηξηάληα επηά εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο
ρηιηάδεο (37.200.000) δξαρκέο, κε ηελ έθδνζε εθαηφλ είθνζη ρηιηάδσλ λέσλ κεηνρψλ
(120.000) αλσλχκσλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηαθνζίσλ δέθα (310) δξαρκψλ εθάζηε, νη
νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζηελ ηηκή ησλ επηαθνζίσλ πελήληα δξαρκψλ (750)
εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο κεηαθεξφκελεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ
απνζεκαηηθνχ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, εθ ησλ νπνίσλ εβδνκήληα κία
ρηιηάδεο δηαθφζηεο νγδφληα (71.280) θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο , θαη ζαξάληα νθηψ
ρηιηάδεο επηαθφζηεο είθνζη (48.720) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο
ζε θνηλέο κεηνρέο, νη νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε “ΔΚΓΟΔΩ 1988” θαη έρνπλ ηα
θάησζη πξνλφκηα:
αα)

Πξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.

ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο, ηνπ
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ, θαηά ηελ αθφινπζε ζεηξά : (α) Οη πξνλνκηνχρνη κεηνρέο
κε αχμνληα αξηζκφ 1 έσο 75.000, (β) Οη πξνλνκηνχρνη κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ
75.001 έσο 154.500, νη νπνίεο θαη θέξνπλ ηελ έλδεημε “Νέα „Έθδνζε” θαη ηέινο (γ)
Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 154.501 έσο 203.220 θαη νη νπνίεο
θέξνπλ ηελ έλδεημε “Έθδνζε 1988”.
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο.
ηε)
Γηα ηεο απφ 28.1.89 απνθάζεσο ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο
πλειεχζεσο, ε νλνκαζηηθή ηηκή ηεο κεηνρήο απμήζεθε απφ ηξηαθφζηεο δέθα (310)
δξαρκέο αλά κεηνρή ζε ηεηξαθφζηεο πελήληα (450) δξαρκέο αλά κεηνρή, κεηνπκέλνπ
αληίζηνηρα ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ζε ηεηξαθφζηεο ελελήληα έμη ρηιηάδεο (496.000)
κεηνρέο εθ ησλ νπνίσλ ηξηαθφζηεο πελήληα έμη ρηιηάδεο ηέζζεξηο (356.004) θνηλέο
κεηά ςήθνπ θαη εθαηφλ ηξηάληα ελλέα ρηιηάδεο ελληαθφζηεο ελελήληα έμη (139.996)
πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ, κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηά ςήθνπ, νη νπνίεο έρνπλ
ηα ελ παξ. 1 εδάθην ηη ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνλφκηα.
ηζ)
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, κεηά ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο
Καηαζηαηηθήο Γεληθήο πλειεχζεσο ηεο 28.1.89, ε νπνία ειήθζε κεηά ηελ απφθαζή
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, απμήζεθε κέζσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ
αθηλήησλ ηεο, ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α.Δ. 2665/84/88 θαηά ελελήληα νθηψ εθαηνκκχξηα
εθαηφλ εμήληα κία ρηιηάδεο ελληαθφζηεο πελήληα ελλέα (98.161.959) δξαρκέο θαη
κέζσ ηεο θεθαιαηνπνίεζεο κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην
άξηην θαηά δχν εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ηξηάληα νθηψ ρηιηάδεο ζαξάληα κία
(2.638.041) δξαρκέο, ήηνη ζπλνιηθά θαηά εθαηφ εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο ρηιηάδεο
(100.800.000) δξαρκέο, κε ηελ έθδνζε δηαθνζίσλ είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ
(224.000) κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ηεηξαθνζίσλ πελήληα (450) δξαρκψλ εθάζηε,
εθ ησλ νπνίσλ εθαηφλ εμήληα ρηιηάδεο επηαθφζηεο εβδνκήληα έμη (160.776) θνηλέο
κεηά ςήθνπ θαη εμήληα ηξεηο ρηιηάδεο δηαθφζηεο είθνζη ηέζζεξηο (63.224)
πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο θαη νη νπνίεο έρνπλ ηα ελ
παξ. 1 εδάθην ηη ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνλφκηα.
΄Δηζη, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ηξηαθφζηα είθνζη ηέζζεξα
εθαηνκκχξηα (324.000.000) δξαρκέο νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλα θαη θαηαλέκεηαη ζε

επηαθφζηεο είθνζη ρηιηάδεο (720.000) αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο
ηεηξαθνζίσλ πελήληα (450) δξαρκψλ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ πεληαθφζηεο δέθα έμη
ρηιηάδεο επηαθφζηεο νγδφληα (516.780) θνηλέο κεηά ςήθνπ θαη δηαθφζηεο ηξεηο
ρηιηάδεο δηαθφζηεο είθνζη (203.220) πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο
ζε θνηλέο θαη νη νπνίεο έρνπλ ηα θάησζη πξνλφκηα :
αα)

Πξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.

ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο, ηνπ
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ, θαηά ηελ αθφινπζε ζεηξά : (α) Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο
κε αχμνληα αξηζκφ 1 έσο 75.000, (β) Οη πξνλνκηνχρνη κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ
75.001 έσο 154.500 θαη νη νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε ”ΝΔΑ ΔΚΓΟΙ” θαη ηέινο (γ)
Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 154.501 έσο 203.220 θαη νη νπνίεο
θέξνπλ ηελ έλδεημε “ΔΚΓΟΗ 1989”.
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο.
θ)
Απμάλεηαη δηά ηεο απφ 26.04.90 απνθάζεσο ηεο Β‟ Δπαλαιεπηηθήο „Έθηαθηεο
Καηαζηαηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Κνηλψλ θαη Πξνλνκηνχρσλ Μεηφρσλ, κε ηελ
θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά εμήληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο ρηιηάδεο
(64.800.000) δξαρκέο, κε ηελ έθδνζε 144.000 λέσλ κεηνρψλ αλσλχκσλ,
νλνκαζηηθήο αμίαο 450 δξαρκψλ εθάζηε, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ππέξ ην άξηην ζηελ
ηηκή ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) δξαρκψλ εθάζηε, ηεο επί πιένλ δηαθνξάο
κεηαθεξφκελεο γηα ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ εθδφζεσο κεηνρψλ ππέξ ην
άξηην, εθ ησλ νπνίσλ εθαηφλ ηξεηο ρηιηάδεο δηαθφζηεο είθνζη (103.220) κεηνρέο θνηλέο
κεηά ςήθνπ θαη ζαξάληα ρηιηάδεο επηαθφζηεο νγδφληα (40.780) κεηνρέο
πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο, νη νπνίεο θέξνπλ ηελ
έλδεημε “ΔΚΓΟΗ 1990” θαη έρνπλ ηα θάησζη πξνλφκηα :
αα)

Πξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.

ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο, ηνπ
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ, θαηά ηελ αθφινπζε ζεηξά : (α) νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο
κε αχμνληα αξηζκφ 1 έσο 75.000, (β) νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ
75.001 έσο 154.500 θαη νη νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε “ΝΔΑ ΔΚΓΟΗ”, (γ) νη
πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ 154.501 έσο 203.220 θαη νη νπνίεο θέξνπλ
ηελ έλδεημε “ΔΚΓΟΗ 1988” θαη (δ) νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε αχμνληα αξηζκφ
203.221 έσο 244.000 θαη νη νπνίεο θέξνπλ ηελ έλδεημε “ΔΚΓΟΗ 1990”.
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο.
θα)
Απμάλεηαη δηα ηεο απφ 18.12.92 απνθάζεσο ηεο Β‟
Δπαλαιεπηηθήο
„Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ θαηά εθαηφλ πελήληα
πέληε εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο είθνζη ρηιηάδεο (155.520.000) δξαρκέο, ιφγσ
αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ θαη αλέξρεηαη ζε 544.320.000 δξαρκέο δηα εθδφζεσο
ηξηαθνζίσλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ (345.600) λέσλ κεηνρψλ θνηλψλ θαη
πξνλνκηνχρσλ δηαλεκεζεζνκέλσλ ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο δσξεάλ κε αλαινγία 4

λέεο κεηνρέο αλά 10 παιαηέο, νη νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο
1993.
θβ)
Απμάλεηαη δηα ηεο απφ 27.11.98 απνθάζεσο ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο
Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ θαηά 217.728.000 ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ησλ
παγίσλ θαη αλέξρεηαη ζε 762.048.000 δξαρκέο δηα εθδφζεσο ηεηξαθνζίσλ νγδφληα
ηξηψλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ ζαξάληα (483.840) λέσλ κεηνρψλ θνηλψλ θαη
πξνλνκηνχρσλ δηαλεκεζεζνκέλσλ ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο δσξεάλ κε αλαινγία 4
λέεο κεηνρέο αλά 10 παιαηέο, νη νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο
1999.
Έηζη, ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο εθ δξαρκψλ επηαθνζίσλ εμήληα δχν
εθαηνκκπξίσλ ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ (762.048.000) ζα δηαηξείηαη ζε έλα
εθαηνκκχξην δηαθφζηεο δέθα πέληε ρηιηάδεο δηαθφζηεο δέθα πέληε ρηιηάδεο δηαθφζηεο
(1.215.200) θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο θαη ηεηξαθφζηεο εβδνκήληα νθηψ ρηιηάδεο
δηαθφζηεο ζαξάληα (478.240) κεηνρέο πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ θαη κε
κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο αιιά έρνπζεο ηα θάησζη πξνλφκηα :
αα)

Πξνλνκηαθή απφιεςε α' κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.

ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο ηνπ
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ.
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α' κεξίζκαηνο.
θγ)
Σν Κεθάιαην, δηά ηεο απφ 5/7/1999 απνθάζεσο ηεο 'Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, απμάλεηαη θαηά 381.024.000 δξρ. δηα ηεο
θαηαβνιήο κεηξεηψλ κε ηελ έθδνζε 846.720 λέσλ κεηνρψλ εθ ησλ νπνίσλ 726.160
θνηλέο θαη 119.560 πξνλνκηνχρεο δηαλεκεζεζφκελεο ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο κε
αλαινγία 2 λέεο θνηλέο κεηνρέο αλά 4 παιαηέο, ζηνπο δε θαηφρνπο πξνλνκηνχρσλ
κεηνρψλ ζα δηαλεκεζνχλ αλά 4 παιαηέο, κία θνηλή κεηά ςήθνπ θαη κηα πξνλνκηνχρνο
άλεπ ςήθνπ, νη νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 1999.
Έηζη, ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 1.143.072.000 δξαρκέο θαη
δηαηξείηαη ζε 2.540.160 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 450 δξρ. εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ
1.942.360 είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο θαη 597.800 πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ
θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο αιιά έρνπζεο ηα θάησζη πξνλφκηα :
αα)

Πξνλνκηαθή απφιεςε α' κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.

ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο ηνπ
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ.
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α' κεξίζκαηνο.
θδ)
Γηά ηεο απφ 14/11/2002 απνθάζεσο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ
Μεηφρσλ, απεθαζίζζε:

α)
Η κείσζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά 1.565,47 Euro, κε ηελ αλάινγε
κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζε 1,32 Euro.
β)
Η κεηαηξνπή ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο
κεηνρήο ζε Euro.
γ)
Η αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά 670.602,24 Euro, ιφγσ
αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ, δηα εθδφζεσο ηξηαθνζίσλ νγδφληα νθηψ ρηιηάδσλ
ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα δχν (388.472) λέσλ Κνηλψλ κεηνρψλ θαη εθαηφλ δέθα ελλέα
ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εμήληα (119.560) Πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο
1,32 Euro, δηαλεκεζεζνκέλσλ ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο δσξεάλ, κε αλαινγία κία
(1) λέα κεηνρή αλά πέληε (5) παιαηέο, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο
ρξήζεσο 2002.
Έηζη, ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 4.023.613,44 Euro θαη
δηαηξείηαη ζε 3.048.192 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,32 εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ
2.330.832 είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο θαη 717.360 πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ
θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο αιιά έρνπζεο ηα θάησζη πξνλφκηα
αα)

Πξνλνκηαθή απφιεςε α' κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο.

ββ)
Πξνλνκηαθή απφδνζε, ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο ηνπ
θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ.
γγ)
Καηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε
αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θαηαβνιή ηζφπνζνπ α' κεξίζκαηνο.
θε)
Με ηελ απφ 9/10/2006 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο
πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ, απνθαζίζηεθε:

Γεληθήο

Αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά ην πνζφλ 804.722,17 Δπξψ απφ
θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, φπσο εκθαλίδεηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ κε ηα Γ.Λ.Π. θαη ην νπνίν πνζφ αληηζηνηρεί ζε απηφ
ηεο ππεξαμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν.2065/92 ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ αλαπξνζαξκνγή
αμίαο ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» (41.07.00.0002) ησλ Φνξνινγηθψλ Βηβιίσλ.
Η αχμεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε ηεηξαθνζίσλ εμήληα έμη ρηιηάδσλ
εθαηφλ εμήληα έμη (466.166) λέσλ Κνηλψλ Ολνκαζηηθψλ κεηνρψλ θαη εθαηφλ ζαξάληα
ηξεηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο εβδνκήληα δχν (143.472) λέσλ Πξνλνκηνχρσλ
Ολνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,32 Δπξψ εθάζηε, δηαλεκεζεζνκέλσλ
ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο δσξεάλ, κε αλαινγία κία (1) λέα κεηνρή αλά πέληε (5)
παιαηέο. Οη λέεο κεηνρέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 2006.
Μεηά ηελ ελ ιφγσ αχμεζε, ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, αλέξρεηαη ζε
4.828.335,60 Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε 3.657.830 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,32
Δπξψ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ 2.796.998 είλαη Κνηλέο κεηά ςήθνπ Ολνκαζηηθέο
κεηνρέο θαη 860.832 Πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ Ολνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε
θνηλέο κεηνρέο.
θζη) Με ηελ απφ 9/10/2006 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, απνθαζίζηεθε:

Η κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο απφ 1,32 Δπξψ ζε 0,44
Δπξψ ε θάζε κία θαη ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ κεηνρψλ απφ 2.796.998 ζε
8.390.994 Κνηλέο κεηά ςήθνπ Ολνκαζηηθέο κεηνρέο θαη απφ 860.832 ζε 2.582.496
Πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ Ολνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο.
Οη σο άλσ 5.593.996 λέεο Κνηλέο κεηά ςήθνπ Ολνκαζηηθέο κεηνρέο θαη νη 1.721.664
λέεο Πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ Ολνκαζηηθέο κεηνρέο πξφθεηηαη λα δηαλεκεζνχλ
δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, ζε αλαινγία :


δχν (2) λέεο Κνηλέο κεηά ςήθνπ Ολνκαζηηθέο κεηνρέο γηα θάζε κία (1)
παιαηά Κνηλή κεηά ςήθνπ Ολνκαζηηθή κεηνρή θαη



δχν (2) λέεο Πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ Ολνκαζηηθέο κεηνρέο γηα θάζε
κία (1) παιαηά Πξνλνκηνχρν άλεπ ςήθνπ Ολνκαζηηθή κεηνρή.

Μεηά ηελ σο άλσ εηαηξηθή κεηαβνιή, ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο παξακέλεη
ζην χςνο ησλ 4.828.335,60 Δπξψ, δηαηξνχκελν ζε 10.973.490 κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο 0,44 Δπξψ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ 8.390.994 είλαη Κνηλέο κεηά ςήθνπ
Ολνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 2.582.496 είλαη Πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ Ολνκαζηηθέο θαη
κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο.
ηξ)
Με ηελ απφ 06.12.2007 απφθαζε ηεο „Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ ησλ
326.040 επξψ, ην νπνίν ζα θαιπθζεί απνθιεηζηηθά κε εηζθνξά ζε είδνο ησλ 49.900
θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΝΩΙ
ΓΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ-ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Δ.», κε θαηάξγεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ κε ηελ έθδνζε 741.000 λέσλ θνηλψλ
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 επξψ εθάζηεο ελψ ην
ππφινηπν πνζφ ηεο αμίαο εθηίκεζεο (ήηνη αμία εθηίκεζεο 1.862.000,00 επξψ κείνλ
νλνκαζηηθή αμία κεηνρψλ 326.040 επξψ κείνλ έμνδα κεηαβίβαζεο 113.000,00 επξψ),
θαηαρσξήζεθε ζην ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην».
Μεηά ηελ ελ ιφγσ αχμεζε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε
5.154.375,60 επξψ θαη δηαηξείηαη ζε 11.714.490 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44
επξψ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ 9.131.994 είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη
2.582.496 είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε
θνηλέο κεηνρέο.
ηζ)
Με ηελ απφ 06.12.2007 απφθαζε ηεο „Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά πνζφ
22.572,00 επξψ κε ηελ αθχξσζε 35.640 θνηλψλ θαη 15.660 πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ
πνπ είραλ απνθηεζεί απφ ηελ Δηαηξεία ιφγσ παξέιεπζεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην
λφκν ηξηεηίαο θαη επηβαιιφκελεο απφ ην άξζξν 16 παξ. 12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο
εθαξκφδεηαη.
Μεηά ηελ ελ ιφγσ κείσζε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε
5.131.803,60 Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε 11.663.190 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44
Δπξψ εθάζηεο, εθ ησλ νπνίσλ 9.096.354 είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη

2.566.836 είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη κή κεηαηξέςηκεο ζε
θνηλέο κεηνρέο.
ηη)
Με ηηο απφ 09.11.2009 απνθάζεηο ησλ Έθηαθησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ
Μεηφρσλ, θαηφρσλ θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ,
απνθαζίζηεθε ε
ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ. απφ ηελ ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ
Α.Σ.Δ.Ν.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 (παξ. 2) – 77α θαη 78 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, φπσο ηζρχνπλ, θαη θαηά ηηο πξνβιέςεηο, δηαηάμεηο θαη απαιιαγέο ηνπ,
ησλ άξζξσλ 1 – 5 ηνπ Ν. 2166/1993, φπσο ηζρχνπλ. Δπίζεο, κε ηηο σο άλσ
απνθάζεηο ησλ Έθηαθησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ Μεηφρσλ απνθαζίζζεθε α) ε
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ δψδεθα
εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ ελφο ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (€ 12.201.200,00) πνπ
αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηνπ εηζθεξφκελνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ.,
θαη β) ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16
παξ. 3 θαη 75 παξ. 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζπλεπεία απφζβεζεο ιφγσ ζχγρπζεο ηεο
αμίσζεο ιήςεο κεηνρψλ θαηά ην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ εθαηφλ εμήληα έμη
ρηιηάδσλ ηξηάληα δχν επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηψλ ηνπ επξψ (€ 1.166.032,56) πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ αθπξνχκελσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο
ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. πνπ θαηέρεη ε ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ.
Αθνινχζσο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε δεθαέμη εθαηνκκχξηα
εθαηφλ εμήληα έμη ρηιηάδεο ελληαθφζηα εβδνκήληα έλα επξψ θαη ηέζζεξα ιεπηά ηνπ
επξψ (€ 16.166.971,04), δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα έμη εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο
ζαξάληα ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφλ δεθαέμη (36.743.116) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο
ζαξάληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€ 0,44) εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ ηξηάληα
ηέζζεξα εθαηνκκχξηα εθαηφλ εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηεο νγδφληα (34.176.280)
είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη
ρηιηάδεο νρηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ
νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο».
ις) Με ηιρ από 24.1.2012 και ζηιρ 21.2.2012 αποθάζειρ ηυν Έκηακηυν Γενικών
ςνελεύζευν ηυν Μεηόσυν, καηόσυν κοινών και ππονομιούσυν μεηοσών
ανηίζηοισα, αποθαζίζηηκε η αύξηζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος καηά ηο ποζό
ηπιακοζίυν πενήνηα έξι σιλιάδυν ηεηπακοζίυν εξήνηα έξι εςπώ (€356.466) με
ηην ειζθοπά ζε είδορ ηυν εκαηόν εξήνηα πένηε σιλιάδυν (165.000) κοινών
ονομαζηικών μεηοσών εκδόζευρ ηηρ ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία
«ΑΦΟΙ ΣΡΟΚΟΤΓΗ ELTOP ABEE» , με καηάπγηζη ηος δικαιώμαηορ
πποηίμηζηρ ηυν παλαιών μεηόσυν και ηην έκδοζη οκηακοζίυν δέκα σιλιάδυν
εκαηόν πενήνηα (810.150) νέυν κοινών ονομαζηικών μεηοσών ηηρ Δηαιπίαρ,
ονομαζηικήρ αξίαρ ζαπάνηα ηεζζάπυν λεπηών ηος εςπώ (€0,44) εκάζηη.
Ακολούθυρ, ηο μεηοσικό κεθάλαιο ηηρ Δηαιπείαρ ανέπσεηαι ζε δεκαέξι
εκαηομμύπια πενηακόζιερ είκοζι ηπειρ σιλιάδερ ηεηπακόζια ηπιάνηα επηά εςπώ
και ηέζζεπα λεπηά (€16.523.437,04), διαιπούμενο ζε ηπιάνηα επηά εκαηομμύπια
πενηακόζιερ πενήνηα ηπειρ σιλιάδερ διακόζιερ εξήνηα έξι (37.553.266) μεηοσέρ,
ονομαζηικήρ αξίαρ ζαπάνηα ηεζζάπυν λεπηών ηος εςπώ (€ 0,44) εκάζηη εκ
ηυν οποίυν ηπιάνηα ηέζζεπα εκαηομμύπια εννιακόζιερ ογδόνηα έξι σιλιάδερ
ηεηπακόζιερ ηπιάνηα (34.986.430) είναι κοινέρ ονομαζηικέρ μεηοσέρ και δύο
εκαηομμύπια πενηακόζιερ εξήνηα έξι σιλιάδερ οσηακόζιερ ηπιάνηα έξι (2.566.836)

είναι ππονομιούσερ άνες τήθος ονομαζηικέρ και μη μεηαηπέτιμερ ζε κοινέρ
μεηοσέρ.
2.
ε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά
ζε είδνο σο θαη εθδφζεσο νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο, νη θαηά ηνλ ρξφλν
ηεο απμήζεσο ηνπ θεθαιαίνπ ή ηεο εθδφζεσο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ κέηνρνη ηεο
Δηαηξείαο δηθαηνχληαη φπσο αλαιάβνπλ θαηά πξνηίκεζε φιεο ηηο λέεο κεηνρέο ή
νκνινγίεο, θαη‟ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην.
΄Απθπο 6
Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο θαη αδηαίξεηεο.
Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην
Αζελψλ, θαηαρσξνχληαη δε ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΑ
ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ - ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ (άπιεο κεηνρέο).
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Άπθπο 7
1.
Η Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηεινχκελν απφ ηξία (3)
κέρξη έληεθα (11) κέιε, πνπ κπνξνχλ λα είλαη κέηνρνη ή κε κέηνρνη, θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ην λνκηθφ πξφζσπν ππνρξενχηαη λα
ππνδεηθλχεη εληφο 15 εκεξψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ έλα θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ
άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζαλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ. Η Γεληθή πλέιεπζε θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ κέζα ζηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα φξηα. Ωο κέιε εθιέγνληαη
εθηειεζηηθά, κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε, ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη.
2.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα
πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ, ε νπνία παξαηείλεηαη απηνδίθαηα κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε πνπ αθνινπζεί ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
3.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δχλαληαη λα επαλεθιερζνχλ θαη είλαη
ειεχζεξα αλαθιεηά.
4.
Η απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ εθινγή κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Νφκνπ 4548/2018,
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
5.
ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή απψιεηαο κε νπνηνλδήπνηε άιιν
ηξφπν ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε
κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηφο
ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ

γεγνλφησλ θαη ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ
ηξία.
6.
Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηηεζεί,
πεζάλεη ή απσιέζεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, εθφζνλ έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία ελαπνκείλαληα κέιε, δχλαηαη λα εθιέμεη
κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, πέζαλαλ ή απψιεζαλ
ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. Η εθινγή απηή επηηξέπεηαη εθφζνλ ε
αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ κειψλ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ
έρνπλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ή έρνπλ δηνξηζηεί απφ κέηνρν ή κεηφρνπο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 81 ηνπ λ. 4548/2018. Δπηπιένλ, ε σο άλσ εθινγή ηζρχεη γηα ην
ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη.
7.
Η απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4548/2018, θαη
αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή
πλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη
αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
8.
Η δηάξθεηα ζεηείαο ησλ εθιεγκέλσλ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ιήγεη ζηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα έιεγε ε ζεηεία ησλ
αληηθαηαζηαζέλησλ κειψλ.
Άπθπο 8
1.
Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ αξλείηαη λα ππνγξάςεη ή έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε ζε θάπνην απφ ηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απηφ πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη μεθάζαξα ζηα
πξαθηηθά.
2.
Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή απφ νπνηνδήπνηε
άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Άπθπο 9
1.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο, θάζε θνξά
πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν ή ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο.
2.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε σο πξνο
νξηζκέλα ή θαη σο πξνο φια ηα κέιε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πξφζθιεζε πξνο ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη
ηερληθέο νδεγίεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζηε ζπλεδξίαζε.
3.
Γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα
εθαξκφδεηαη ν λ. 4548/2018, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.

4.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ
παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ζε απηφ ην κηζφ πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ, νπδέπνηε
φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ζπκβνχισλ δχλαηαη λα είλαη ιηγφηεξνο ησλ ηξηψλ.
Πξνο εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ ηεο απαξηίαο ηπρφλ πξνθχπηνλ θιάζκα παξαιείπεηαη.
Κάζε ζχκβνπινο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έγθπξα έλαλ ζχκβνπιν.
5.
Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ιακβάλνληαη κε απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ ζπκβνχισλ. ε πεξίπησζε
ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.
Άπθπο 10
1.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ, ζπλέξρεηαη θαη
ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγεη δε ηνλ Πξφεδξν.
2.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη, απφ ηα κέιε ηνπ, έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο θαη Γεληθφ Γηεπζπληή, είηε απφ ηα κέιε ηνπ
ή απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νξίδνληαο
ηαπηφρξνλα ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο.
3.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. ε
πεξίπησζε πνπ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, θαζήθνληα Πξνέδξνπ αζθεί πξνζσξηλά ν
κέηνρνο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ.
Άπθπο 11
1.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ δηνίθεζε (δηαρείξηζε θαη δηάζεζε) ηεο
εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο. Απνθαζίδεη γηα φια ηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε
εμαίξεζε εθείλα πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
2.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ ελάζθεζε φισλ ή κέξνπο
ησλ εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ, φπσο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο ζε
έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ή ηξίηα πξφζσπα, θαζνξίδνληαο ηελ έθηαζε ηεο
αλάζεζεο απηήο. Σα πξφζσπα απηά κπνξνχλ, εθφζνλ θαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ
ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ άζθεζε ησλ
εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ή κέξνπο ηνχησλ ζε άιια κέιε ή ηξίηνπο.
3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θνηλψλ νκνινγηαθψλ
δαλείσλ ή νκνινγηαθψλ δαλείσλ κε αληαιιάμηκεο νκνινγίεο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ.
Γενική ςνέλεςζη
Άπθπο 12
1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο. Έρεη
ην δηθαίσκα λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία θαη νη
λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ αθφκε θαη απφληεο ή δηαθσλνχληεο
κεηφρνπο.

2. Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα
πνπ αλαθέξνληαη ζην λ. 4548/2018 σο απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο.
3. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, ην αξγφηεξν έσο ηε
10ε εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ έλαηνπ κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο.
4. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θάζε θνξά πνπ θξίλεη απηφ ζθφπηκν ή
αλαγθαίν.
5. Γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζθιεζε θαη ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ζα εθαξκφδεηαη ν λ. 4548/2018, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Άπθπο 13
1. Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ
ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε
απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
2. Αλ δελ επηηεπρζεί ε απαξηία απηή, ε γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθ λένπ
κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο καηαησζείζαο
ζπλεδξίαζεο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε πξν δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ
εκεξψλ. ηελ επαλαιεπηηθή απηή ζπλεδξίαζε ε γεληθή ζπλέιεπζε βξίζθεηαη
ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο
δηάηαμεο, νζνδήπνηε θαη αλ είλαη ην εθπξνζσπνχκελν ζε απηήλ ηκήκα ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, αλ ζηελ
αξρηθή πξφζθιεζε είρε ήδε νξηζζεί ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο επαλαιεπηηθήο
ζπλεδξίαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο αλάκεζα ζηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ηελ επαλαιεπηηθή.
3. Καη εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 130 παξ. 3 ηνπ λ. 4548/2018 ή ζε άιια
λνκνζεηήκαηα θαη ηα νπνία απαηηνχλ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία, ε
ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο
αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε
απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην 1/2 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ.
4. Αλ δελ επηηεπρζεί ε σο άλσ απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη
ζπλέξρεηαη εθ λένπ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ρξνλνινγία ηεο
καηαησζείζαο ζπλεδξίαζεο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε πξν δέθα (10)
ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ εκεξψλ, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα
επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή
αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ
ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ
απαηηείηαη, αλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε είρε ήδε νξηζζεί ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο
ηεο επαλαιεπηηθήο ζπλεδξίαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ πέληε
(5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αλάκεζα ζηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ηελ
επαλαιεπηηθή.
Άπθπο 14
1. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία
ησλ εθπξνζσπνχκελσλ ζε απηή ςήθσλ.
2. Καη εμαίξεζε, νη απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 130 ηνπ λ. 4548/2018 ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ
ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε.

Άπθπο 15
Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο λνκίκνπ απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη
κέηνρνη ή αληηπξφζσπνη κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο θνηλέο κεηνρέο κε δηθαίσκα
ςήθνπ.
Άπθπο 16
Ο Πξφεδξνο ή φηαλ απηφο θσιχεηαη, έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ
νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
Υξέε γξακκαηέα θαη ςεθνιέθηε εθηειεί πξνζσξηλά απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ
Πξφεδξν. Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ
δηθαίσκα ςήθνπ, ε πλέιεπζε πξνρσξά ζηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη ελφο
γξακκαηέα πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε.
Άπθπο 17
1.
ρεηηθά κε ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ηεξνχληαη πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο.
2.
Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ
επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή απφ νπνηνδήπνηε
άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ.
Άπθπο 18
ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ - ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΔΡΓΩΝ
Η εηαηξηθή ρξήζε ζα έρεη δηάξθεηα δψδεθα (12) κελψλ. Θα μεθηλάεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ
θάζε έηνπο θαη ζα ηειεηψλεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο.
Άπθπο 19
Σα θαζαξά θέξδε ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη
δηαηίζεληαη -εθφζνλ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζχκθσλα κε ην λφκν- κε απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ εμήο ζεηξά:
α.
Αθαηξνχληαη ηα πνζά ησλ πηζησηηθψλ θνλδπιίσλ
απνηειεζκάησλ, πνπ δελ απνηεινχλ πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε.

ηεο

θαηάζηαζεο

β.
Αθαηξείηαη ε θαηά ην λ. 4548/2018 θαη ην θαηαζηαηηθφ θξάηεζε γηα
ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ.
γ.
Κξαηείηαη ην απαηηνχκελν πνζφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ειάρηζηνπ κεξίζκαηνο,
φπσο ηνχην νξίδεηαη ζην άξζξν 161 ηνπ λφκνπ 4548/2018.

δ.Σν ππφινηπν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, φπσο θαη ηα ηπρφλ ινηπά θέξδε, πνπ κπνξεί
λα πξνθχςνπλ θαη λα δηαηεζνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 159, δηαηίζεηαη θαηά ηνπο
νξηζκνχο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ
Άπθπον 20
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδεη ην παξφλ Καηαζηαηηθφ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.
4548/2018, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
ΘΔΜΑ 8ο
Η Γεληθή πλέιεπζε ζπδήηεζε επί δηαθφξσλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο
Δηαηξείαο θαη ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Δπίζεο δηαβάζηεθε ε έθζεζε ηεο
επηηξνπήο ειέγρνπ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.

Διεπζίλα, 24 Ινπλίνπ 2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην

