ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία

«ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ – ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο
διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18ης Ιοσνίοσ
2009 απόθαζη ηης Έκηακηης Ασηόκληηης Καθολικής Γενικής σνέλεσζης ηων
μεηότων ηης Δηαιρείας.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
χζηαζε – Επσλπκία – Έδξα – Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.
Άρθρο 1.
πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ Αλψλπκε κε κεηνρέο Εηαηξεία ππφ ηελ επσλπκία
«ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ Αλψλπκνο Εηαηξεία – Εηζαγσγή θαη Εκπνξία Ξπιείαο» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν
«ΙΝΣΕΡΓΟΤΝΣ Α.Ε.». ε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο ηεο Εηαηξείαο κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο
αιινδαπήο, ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πηζηή κεηάθξαζε ή κε
ιαηηληθά ζηνηρεία.
Άρθρο 2.
1. Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Διεπζίλαο , Αηηηθήο.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη κε απόθαζε ηνπ λα ηδξύεη εξγνζηάζηα,
εξγαζηήξηα, ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία, πξαηήξηα ή εθζέζεηο
πωιήζεωο πξνϊόληωλ νπνπδήπνηε αιινύ, ζην εζωηεξηθό ή ζην
εμωηεξηθό, θαζνξίδνληαο ηνπ όξνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ έθηαζε ηεο
δηθαηνδνζίαο απηώλ. Κακία πξόμε Γηεπζπληή ππνθαηαζηήκαηνο,
πξάθηνξα ή αληηπξνζώπνπ δελ ππνρξεώλεη ηελ εηαηξεία, εάλ γίλεη ρωξίο
πξνεγνύκελε εηδηθή έγγξαθε εληνιή ή θαζ’ ππέξβαζε ηωλ εληνιώλ πνπ
έρνπλ δνζεί ζε απηόλ ή ελαληίνλ ηωλ ζπκθεξόληωλ ηεο εηαηξείαο. Σν
Γηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη κε απόθαζε ηνπ λα θαηαξγεί νπνηνδήπνηε
ππνθαηάζηεκα, πξαθηνξείν, πξαηήξην, έθζεζε ή αληηπξνζωπεία ηεο
εηαηξείαο.
2. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά νπνηαζδήπνηε θύζεωο κεηαμύ ηεο εηαηξείαο θαη
ηωλ απαληαρνύ ππνθαηαζηεκάηωλ, πξαθηνξείωλ, αληηπξνζωπεηώλ
θ.ι.π. απηήο κε ηνπο κεηόρνπο ηεο ή κε νπνηνδήπηε ηξίην θπζηθό ή λνκηθό
πξόζωπν, ην νπνίν ζπλαιιάζζεηαη κε απηήλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία θαη
ιόγω ηεο ελ γέλεη εκπνξηθήο θα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο θαη
αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν γέλλεζεο ηεο, ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή
αξκνδηόηεηα ηωλ δηθαζηεξίωλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο ε νπνία θαη κόλν
ελάγεηαη ελώπηνλ ηωλ θαζ’ ύιελ αξκνδίωλ Γηθαζηεξίωλ ηεο έδξαο ηεο,
αθόκε θαη ζε πεξηπηώζεηο εηδηθήο ή απνθιεηζηηθήο θαηά ηελ Πνιηηηθή
Γηθνλνκία ή ηηο δηαηάμεηο άιιωλ λόκωλ δωζηδηθίαο, εθηόο εάλ ε εηαηξεία
έρεη δειώζεη ξεηώο θαη εγγξάθωο όηη παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ
(απνθιεηνκέλεο ηεο ζηωπεξήο παξαίηεζεο).
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Άρθρο 3.
Η δηάξθεηα ηεο Εηαηξείαο νξίδεηαη πεληεθνληαεηήο (50 έηε) θαη άξρηζε απφ ηε δεκνζίεπζε ζην
Σεχρνο Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ θαη Εηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Επζχλεο ηεο Εθεκεξίδαο ηεο
Κπβεξλήζεσο ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο πνπ εγθξίλεη απηφ ην θαηαζηαηηθφ. Με απφθαζε φκσο
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, πνπ ζα ιακβάλεηαη κε ηελ θαηαζηαηηθή απαξηία θαη
πιεηνςεθία , δχλαηαη κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ λα παξαηαζεί ή ζπληνκεπζεί ν
ρξφλνο ηεο δηάξθεηαο απηήο.
Άρθρο 4.
θνπφο ηεο Εηαηξείαο είλαη ε εηζαγσγή πάζεο θχζεσο μπιείαο, επεμεξγαζκέλεο ή κε, θαζψο θαη
πξντφλησλ μχινπ, σο θαη ε εκπνξία ησλ αλσηέξσ αγαζψλ, είηε εκεδαπήο, είηε αιινδαπήο
πξνέιεπζεο. Η επεμεξγαζία μπιείαο θαη ε παξαγσγή πάζεο θχζεσο πξντφλησλ μχινπ, είηε γηα
ίδην ινγαξηαζκφ, είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, θαζψο θαη ε εκπνξία απηψλ. Η αληηπξνζψπεπζε
νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή ηνπ εζσηεξηθνχ, πνπ αζρνινχληαη κε νκνεηδείο δξαζηεξηφηεηεο. Κάζε
άιιε ζπλαθήο επηρείξεζε.
Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ δηαλνκήο πάζεο θχζεσο
πξντφλησλ θαη ε αληίζηνηρε παξνρή ππεξεζηψλ, κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο, 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.
Η δεκηνπξγία ηεισλεηαθψλ ρψξσλ γηα ίδηα εκπνξεχκαηα ή γηα εκπνξεχκαηα ηξίησλ.
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.
Η θχιαμε θαη ελερπξίαζε αληηθεηκέλσλ θαη εκπνξεπκάησλ ηξίησλ ππέξ ηεο ηδίαο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηξίησλ.
Η δεκηνπξγία ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε γεληθψλ ή
εηδηθψλ εθζέζεσλ εκπνξεπκάησλ θαη βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ.
Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξνο θάζε
Εηαηξεία, φπσο νξγάλσζε επελδπηηθήο δξάζεο, επνπηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπλαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Εηαηξεία δχλαηαη:
Να ηδξχεη, απνθηά ή δηνηθεί νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ή λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε
επηρείξεζε κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ, νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ ζηελ Ειιάδα ή ζην
εμσηεξηθφ. Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν,
ζηελ Ειιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Να ελεξγεί κε θάζε άιιν ηξφπν πνπ ζα εμππεξεηεί άκεζα ή
έκκεζα ην ζθνπφ ηεο Εηαηξείαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
Εηαηξηθφ Κεθάιαην – Μέηνρνη – Μεηνρέο.
Άρθρο 5.
Σν θεθάιαην ηεο Εηαηξείαο πνπ νξίζηεθε αξρηθά ζε δξρ. πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) θαη είρε
δηαηξεζεί ζε πέληε ρηιηάδεο (5.000) αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ ρηιίσλ (1.000)
φπσο αλαγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο πνπ δεκνζηεχηεθε ζην 2123/7.7.1983 ηεχρνο ΑΕ
ΚΑΙ ΕΠΕ ηεο Εθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη πνπ έρεη θαηαβιεζεί ηνηο κεηξεηνίο εμ’ νινθιήξνπ,
απμήζεθε κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 4 εο Ινπλίνπ 1984 ρσξίο
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαηά δξαρκέο δεθαπέληε εθαηνκκχξηα (15.000.000) κε ηελ έθδνζε
δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ ρηιίσλ (1.000),
απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά δξαρκέο ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000) κε έθδνζε ηξηψλ ρηιηάδσλ
(3.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ ρηιίσλ (1.000) κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 1984 ε νπνία επαλελέθξηλε ηελ παξαπάλσ αχμεζε
ησλ δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ (15.000.000), απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά δξαρκέο έμη εθαηνκκχξηα
(6.000.000) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε ηελ έθδνζε έμη ρηιηάδσλ (6.000) αλσλχκσλ
κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο δξαρκψλ ρηιίσλ (1.000) θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 9εο Απγνχζηνπ 1985.
Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 30/6/1986 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά είθνζη πέληε
εθαηνκκχξηα (25.000.000) δξαρκέο κε ηελ έθδνζε είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) αλσλχκσλ
κεηνρψλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 10εο Μαΐνπ 1988 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά δξαρκέο
ηξηάληα έμη εθαηνκκχξηα (36.000.000) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη έθδνζε ηξηάληα έμη
ρηιηάδσλ (36.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ.
Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 19εο Μαΐνπ 1989 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά δξαρκέο
πελήληα δχν εθαηνκκχξηα (52.000.000) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη έθδνζε πελήληα
δχν ρηιηάδσλ (52.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ.
Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 27εο Δεθεκβξίνπ 1990 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά
ηξηάληα πέληε εθαηνκκχξηα δξαρκέο κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη έθδνζε ηξηάληα πέληε
ρηιηάδσλ (35.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ.
Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 3εο Μαξηίνπ 1992 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά δξαρκέο
εβδνκήληα ηξία εθαηνκκχξηα (73.000.000) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε
εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (73.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000)
δξαρκψλ ε θάζε κία.
Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 26εο Ινπιίνπ 1994 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά εθαηφλ
εμήληα πέληε εθαηνκκχξηα (165.000.000) δξαρκέο κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη έθδνζε
εθαηφλ εμήληα πέληε ρηιηάδσλ (165.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000)
δξαρκψλ ε θάζε κία.
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Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 15εο Μαΐνπ 1995 θαηά δξαρκέο εθαηφλ νγδφληα πέληε
εθαηνκκχξηα (185.000.000) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη παξάιιειε έθδνζε εθαηφλ
νγδφληα πέληε ρηιηάδσλ (185.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ.
Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 29εο Ινπλίνπ 1998 απμήζεθε πεξαηηέξσ
θαηά 252.000.000 (δηαθφζηα πελήληα δχν εθαηνκκχξηα) δξρ. κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο δηαθνξάο
αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ ζηνηρείσλ πνζνχ ελφο εθαηνκκπξίνπ δηαθνζίσλ ελελήληα ελλέα
ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ δέθα ηξηψλ (1.299.413) δξρ. ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ πνζνχ δηαθνζίσλ
πελήληα εθαηνκκπξίσλ επηαθνζίσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ νγδφληα επηά (250.700.587) δξρ. θαη
ηελ έθδνζε δηαθνζίσλ πελήληα δχν ρηιηάδσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ
(1.000) δξρ. ε θάζε κία.
Με ηελ απφ 25 Ινπιίνπ 2001 Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απνθαζίζζεθε α) ε κεηαηξνπή ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη ζε ΕΤΡΩ θαη β) ε σο εθ ηνχηνπ
κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο θαηά έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε
ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο ηξηάληα (1.365.330) δξρ. κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο
απφ (1000) ρίιηεο δξρ. ζε 998.3975 δξρ. Μεηά ηα αλσηέξσ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Εηαηξείαο
αλέξρεηαη ζε 850.634.670 (νθηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ηξηάληα ηέζζεξηο ρηι.
εμαθφζηεο εβδνκήληα) δξρ. ή 2.496.360 (δχν εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηα ελελήληα έμη ρηι. ηξηαθφζηεο
εμήληα) ΕΤΡΩ θαη δηαηξείηαη ζε 852.000 κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία 998,3975 δξρ. ή 2,93 ΕΤΡΩ ε
θάζε κία.
Με απφθαζε ηεο ίδηαο Γεληθήο πλέιεπζεο κεηψζεθε ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο απφ
998,3975 δξρ. ή 2,93 ΕΤΡΩ ζε 340,75 δξρ. ή έλα (1) ΕΤΡΩ. Μεηά απφ ηε κείσζε απηή ην
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε 2.496.360 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 340,750
δξαρκψλ ή ελφο ΕΤΡΩ ε θάζε κία.
Με απφθαζε ηεο ίδηαο Γεληθήο πλέιεπζεο απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαηά 577.107.830
(πεληαθφζηα εβδνκήληα επηά εθαηνκκχξηα εθαηφλ επηά ρηι. νθηαθφζηεο ηξηάληα) δξρ. ή 1.693.640 (έλα
εθαηνκκχξην εμαθφζηεο ελελήληα ηξεηο ρηι. εμαθφζηεο ζαξάληα) ΕΤΡΩ, κε ηελ έθδνζε 1.693.640 (ελφο
εθαηνκκπξίνπ εμαθνζίσλ ελελήληα ηξηψλ ρηι. εμαθνζίσλ ζαξάληα) λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο
340,750 δξρ. ή ελφο (1) ΕΤΡΩ εθάζηεο θαη ηελ θεθαιαηνπνίεζε α) πνζνχ 75.525.731 (εβδνκήληα πέληε
εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ είθνζη πέληε ρηι. επηαθνζίσλ ηξηάληα κίαο) δξρ. πνπ πξνέξρεηαη θαη απφ
ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην
Νφκν 2065/92 β) πνζνχ 1.365.330 (ελφο εθαηνκκπξίνπ ηξηαθνζίσλ εμήληα πέληε ρηι. ηξηαθνζίσλ
ηξηάληα) δξρ. απφ ην ινγαξηαζκφ «Δηαθνξά απφ ηελ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε ΕΤΡΩ» θαη ηελ
θαηαβνιή κεηξεηψλ πνζνχ 500.216.769 (πεληαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ δέθα έμη ρηι.
επηαθνζίσλ εμήληα ελλέα) δξρ. θαη κεηαηξνπή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 2αο Οθησβξίνπ 2002 απμήζεθε
πεξαηηέξσ θαηά 310.000 (ηξηαθφζηεο δέθα ρηιηάδεο) ΕΤΡΩ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη
ηελ έθδνζε ηξηαθνζίσλ δέθα ρηιηάδσλ (310.000) λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο
(1) ΕΤΡΩ ε θάζε κία.
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Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 12εο Μαΐνπ 2003 απμήζεθε
πεξαηηέξσ θαηά 1.360.000 (έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο εμήληα ρηιηάδεο) ΕΤΡΩ κε ηξνπνπνίεζε
ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε ελφο εθαηνκκπξίνπ ηξηαθνζίσλ εμήληα ρηιηάδσλ (1.360.000) λέσλ
αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΕΤΡΩ ε θάζε κία.
Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 26 εο Ννεκβξίνπ 2004 απμήζεθε
πεξαηηέξσ θαηά 1.340.000 (έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο ζαξάληα ρηιηάδεο) ΕΤΡΩ κε ηξνπνπνίεζε
ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε ελφο εθαηνκκπξίνπ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (1.340.000)
λέσλ αλψλπκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΕΤΡΩ ε θάζε κία.
Με απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30εο Ινπλίνπ 2005 απμήζεθε
πεξαηηέξσ θαηά 800.000 (νθηαθφζηεο ρηιηάδεο) ΕΤΡΩ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ
έθδνζε νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (800.000) λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1)
ΕΤΡΩ ε θάζε κία.
Με απφθαζε ηεο ΄Εθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 16εο Ινπλίνπ 2006 απμήζεθε
πεξαηηέξσ θαηά 4.200.000 (ηέζζεξα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ρηιηάδεο) ΕΤΡΩ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (4.200.000) λέσλ
αλψλπκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΕΤΡΩ ε θάζε κία.
Με ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 1 εο Δεθεκβξίνπ 2008
απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά 1.200 (ρίιηα δηαθφζηα) επξψ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ
έθδνζε ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) λέσλ αλψλπκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) επξψ ε
θάζε κία.
Μεηά ηα αλσηέξσ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 12.201.200 (δψδεθα
εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο κία ρηιηάδεο δηαθφζηα) ΕΤΡΩ θαη δηαηξείηαη ζε 12.201.200 (δψδεθα
εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο κία ρηιηάδεο δηαθφζηεο) αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1)
ΕΤΡΩ ε θάζε κία.
Άρθρο 6.
α) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο Εηαηξείαο, ην Δηνηθεηηθφ
πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3)
ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κεξηθά ή νιηθά κε ηελ
έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην. Η πην
πάλσ εμνπζία κπνξεί λα εθρσξείηαη ζην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν.
2190/1920 , φπσο ηζρχεη. ηελ πεξίπησζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη
ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην
Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία. Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη ηελ
έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο, κέζα ζηα πιαίζηα πνπ
πξναλαθέξζεθαλ.
β) Επίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δηθαηνχηαη
κε απφθαζή ηεο, πνπ ιακβάλεηαη κε ζπλήζε απαξηία, κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ
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εθπξνζσπνχληαη ζ’απηή, λα απμήζεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην εθ’ άπαμ ή ηκεκαηηθά κέρξη ηνπ
πεληαπιαζίνπ ηνπ αξρηθά θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ.
γ) Καη’ εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, απαηηείηαη πάληνηε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηηο πεξί
απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξάγξαθνη 3 θαη 4 θαη 31 παξάγξαθνο 2
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχνπλ, θαη ησλ άξζξσλ 24 παξ. γ΄ θαη 28 παξάγξ. β’ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ, φηαλ ηα απνζεκαηηθά ππεξβνχλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
δ) Η απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Εηαηξείαο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή έθδνζε
νκνινγηαθνχ δαλείνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ή ην
χςνο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ηνλ ηξφπν θάιπςήο ηνπο, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ κεηνρψλ ή
ησλ νκνινγηψλ πνπ ζα εθδνζνχλ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ ηηκή δηάζεζεο απηψλ θαη ηελ
πξνζεζκία θάιπςεο.
ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δε γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο ή
έθδνζε νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο
ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ησλ θαηά ηελ επνρή ηεο έθδνζεο
κεηφρσλ, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην. Σν ίδην δηθαίσκα
πξνηίκεζεο ηζρχεη θαη ζε πεξηπηψζεηο αχμεζεο κε εηζθνξέο ζε είδνο ή έθδνζε νκνινγηψλ κε
δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο. Αλ ε Εηαηξεία έρεη ήδε εθδψζεη κεηνρέο πεξηζζνηέξσλ
θαηεγνξηψλ, ζηηο νπνίεο ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ή ηε δηαλνκή ηνπ
πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο είλαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, είλαη δπλαηή ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ
κε κεηνρέο κηαο κφλν απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο
παξέρεηαη ζηνπο κεηφρνπο ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ κφλν κεηά ηε κε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ
ηνπο κεηφρνπο ηεο θαηεγνξίαο, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη λέεο κεηνρέο.
Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο, γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ νπνία φξηζε ην
φξγαλν ηεο Εηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε θαη ε νπνία δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα
είλαη κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο, νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί, ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Εηαηξείαο, ζε ηηκή φρη θαηψηεξε
ηεο ηηκήο πνπ θαηαβάιινπλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνη .
ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ην φξγαλν ηεο Εηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ παξέιεηςε λα νξίζεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ
πξνζεζκία απηή ή ηπρφλ παξάηαζε απηήο, νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα
ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 11 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ρξνληθά φξηα .
Η πξφζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ζηελ νπνία πξέπεη λα
κλεκνλεχεηαη θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην δηθαίσκα,
δεκνζηεχεηαη ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ θαη Εηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Επζχλεο ηεο
Εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, κε επηκέιεηα ηεο εηαηξείαο.
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Η θαηά ηα αλσηέξσ πξφζθιεζε θαη ε πξνζεζκία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο κπνξνχλ
λα παξαιεηθζνχλ, εθφζνλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε παξέζηεζαλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην
ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη έιαβαλ γλψζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάρζεθε γηα ηελ άζθεζε
ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ή δήισζαλ ηελ απφθαζή ηνπο γηα ηελ ππ’ απηψλ άζθεζε ή κε ηνπ
δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο.
Επίζεο, ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ζπζηεκέλε «επί απνδείμεη»
επηζηνιή, εθφζνλ νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο.
ε) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ή λα θαηαξγεζεί ην
δηθαίσκα πξνηίκεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν.
Γηα λα ιεθζεί παξφκνηα απφθαζε, ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ππνβάιεη ζηε
Γεληθή πλέιεπζε γξαπηή έθζεζε πνπ ζα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ή
ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο θαη ζα δηθαηνινγεί ηελ ηηκή πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ
έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρψλ. Η απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππνβάιιεηαη ζηηο
δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
ζη) Απαγνξεχεηαη ε έθδνζε κεηνρψλ ζε ηηκή θαηψηεξε απφ ην άξηην. ε πεξίπησζε έθδνζεο
κεηνρψλ πάλσ απφ ην άξηην, ε δηαθνξά κεηαμχ απηνχ θαη ηεο ηηκήο ηεο έθδνζεο, κεηαθέξεηαη
ππνρξεσηηθά ζε απνζεκαηηθφ κε έθδνζε κεηνρψλ πάλσ απφ ην άξηην, κε δπλακέλε λα δηαηεζεί ζε
πιεξσκή κεξηζκάησλ ή πνζνζηψλ.
δ) Μέζα ζην πξψην δίκελν απφ ηε ζχζηαζε ηεο Εηαηξείαο, ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη
λα ζπλέιζεη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε κε κνλαδηθφ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηελ πηζηνπνίεζε
θαηαβνιήο ή κε ηνπ απφ ην Καηαζηαηηθφ νξηδφκελνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνίεζε ηεο
θαηαβνιήο ή κε απηνχ απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1)
κελφο απφ ηε ιήμε ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο.
Η πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ δελ κπνξεί λα νξηζζεί κηθξφηεξε ησλ
δεθαπέληε (15) εκεξψλ θαη κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Εηαηξείαο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγε ηξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο πνπ απνθαζίζζεθε απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα παξαηαζεί απφ ην Δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα έλα (1)
αθφκε κήλα. Μέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ παξαπάλσ
παξαγξάθσλ ε Εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζην ππνπξγείν Αλάπηπμεο ή ζηελ αξκφδηα
Αξρή αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε
κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο θεθαιαίνπ, εθαξκφδνληαη φζα νξίδνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11
παξάγξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
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ε) Η θαηαβνιή ησλ κεηξεηψλ γηα θάιπςε ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηπρφλ απμήζεσλ
απηνχ, θαζψο θαη νη θαηαζέζεηο κεηφρσλ κε πξννξηζκφ ηε κειινληηθή αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά κε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ επ’ νλφκαηη ηεο
Εηαηξείαο πνπ ζα ηεξείηαη ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Ειιάδα.
ζ) Οη θαηά ηηο παξαγξάθνπο α΄ θαη β΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ απμήζεηο δελ απνηεινχλ
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ.
η) Επηηξέπεηαη ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε έθδνζε εμαγνξάζηκσλ κεηνρψλ. Οη κεηνρέο
απηέο κπνξνχλ λα εθδίδνληαη θαη σο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε ή ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Η
εμαγνξά είλαη επηηξεπηή, γίλεηαη κε δήισζε ηεο Εηαηξείαο θαη ηειεί ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
ηίζεληαη ζην άξζξν 17β παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 , φπσο ηζρχεη.
Άρθρο 7.
α) Οη κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο είλαη αλψλπκεο, ε δε κεηαβίβαζε απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα
κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη κεηνρέο δχλαληαη λα κεηαηξαπνχλ ζε νλνκαζηηθέο ή
αληίζηξνθα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πεξί απιήο
απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο δηαηάμεηο θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
β) Ο ηχπνο ησλ κεηνρψλ (ηίηισλ), θαζνξίδεηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ
πνπ πεξηιακβάλνπλ κία ή θαη πεξηζζφηεξεο κεηνρέο, απνθφπηνληαη απφ αξηζκεκέλν ζηέιερνο,
θέξνπλ αχμνληα αξηζκφ, ηε ρξνλνινγία ηεο έθδνζήο ηνπο, ηε ζθξαγίδα ηεο Εηαηξείαο θαη ηηο
ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ελφο πκβνχινπ πνπ έρεη νξηζζεί
εηδηθά γη’ απηφ απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, θέξνπλ δε κεξηζκαηαπνδείμεηο αξηζκεκέλεο θαηά
αχμνληα αξηζκφ. Μέρξη λα εθδνζνχλ νη νξηζηηθνί ηίηινη, ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα
εθδψζεη πξνζσξηλνχο ηίηινπο, πνπ ζα θέξνπλ ηηο ππνγξαθέο δχν κειψλ απηνχ, εάλ δε γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν εθδνζνχλ λένη ηίηινη γηα αληηθαηάζηαζε παιαηψλ, νη ηειεπηαίνη θαηαζηξέθνληαη
ελψπηνλ ηνπ ζπλεδξηάδνληνο Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ, ζην νπνίν
ζεκεηψλνληαη νη αξηζκνί ησλ ηίηισλ πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ν ιφγνο ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο.
Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο παξηζηάκελνπο.
Άρθρο 8.
α) Οη κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο είλαη αδηαίξεηεο σο πξνο απηήλ, ε νπνία κφλν έλαλ θχξην θάζε
κεηνρήο αλαγλσξίδεη. Οη απφ νπνηαδήπνηε αηηία ζπγθχξηνη απηψλ θαη απηνί αθφκε πνπ έρνπλ ηελ
επηθαξπία θαη ηελ ςηιή θπξηφηεηα, νθείινπλ λα εθιέγνπλ κε θνηλή ζπκθσλία έλαλ κφλν
εθπξφζσπν, δηαθνξεηηθά αλαζηέιιεηαη ε ελάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ην
κεηνρηθφ ηίηιν. Εθ΄φζνλ ε αληηπξνζψπεπζε κηαο κεηνρήο δελ θαζνξίδεηαη κε έλα πξφζσπν, ην
Δηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηελ ελάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ
ηε κεηνρή απηή. Οη ζπγθχξηνη κεηνρήο είλαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνη έλαληη ηεο
Εηαηξείαο γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ.
β) Η Εηαηξεία επζχλεηαη γηα ηα ρξέε ηεο κφλνλ ε ίδηα κε ηελ πεξηνπζία ηεο.
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γ) Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
δηαλεκφκελα θάζε θνξά θαζαξά θέξδε ηεο Εηαηξείαο θαη ζηελ πεξηνπζία απηήο, ζε πεξίπησζε
εθθαζάξηζεο, θαηά ην ιφγν θάζε κεηνρήο πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εθδηδνκέλσλ κεηνρψλ.
δ) Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο θάζε κεηνρήο παξαθνινπζνχλ ηνλ θαηά λφκνλ θχξην απηήο.
Η θαηνρή ηνπ ηίηινπ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ απνδνρή ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ησλ
απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ΄ φζνλ απηέο
δελ αληίθεηληαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ θαη ην Νφκν.
ε) Οη κέηνρνη ελαζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηε Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο κφλν δηα ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο.
Άρθρο 9.
α) Κάζε κέηνρνο νπνπδήπνηε θαη αλ θαηνηθεί ή δηακέλεη, ινγίδεηαη φηη έρεη κφληκε θαηνηθία, σο
πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ Εηαηξεία, ηελ έδξα απηήο θαη ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ
Δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο Εηαηξείαο. Εάλ απηφο δελ έρεη κφληκα δηνξηζκέλν αληίθιεην ζηνλ ηφπν
ηεο έδξαο ηεο Εηαηξείαο, αληίθιεηνο ηνπ ινγίδεηαη ν Γξακκαηέαο Πξσηνδηθψλ ηεο έδξαο ηεο
Εηαηξείαο, πξνο ηνλ νπνίν έγθπξα γίλνληαη φιεο νη θνηλνπνηήζεηο ηεο Εηαηξείαο.
β) Οη κέηνρνη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή, θαζψο θαη νη θαζνιηθνί θαη εηδηθνί δηάδνρνη ησλ κεηφρσλ ή
νη δαλεηζηέο ησλ κεηφρσλ, δε δχλαληαη ζε θακία πεξίπησζε λα πξνθαιέζνπλ θαηάζρεζε ή
ζθξάγηζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ή ησλ βηβιίσλ απηήο, νχηε λα δεηήζνπλ ηελ εθθαζάξηζε απηήο
ή ηε δηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο ηεο, νχηε λα αλακηρζνχλ ζηε δηνίθεζε απηήο πέξαλ ησλ δηθαησκάησλ
πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο κε ην θαηαζηαηηθφ, ππνρξενχκελνη ζπγρξφλσο λα
ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ πνπ ιακβάλνληαη λφκηκα.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Δηνηθεηηθφ πκβνχιην - Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο.
Άρθρο 10.
Η Εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Νφκνπ, ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην,
πνπ απνηειείηαη απφ ηξία (3) θαη’ ειάρηζην φξην κέρξη ελλέα (9) θαη’ αλψηαην φξην κέιε, πνπ
επηιέγνληαη κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ή θαη εθηφο απηψλ, εθιέγεηαη γηα κία πεληαεηία, πνπ αξρίδεη απφ
ηελ εκεξνκελία ηεο εθινγήο ηνπο θαη παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, εληφο ηεο νπνίαο
πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επφκελε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε, ε ζεηεία απηή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ εμαεηία. Είλαη δπλαηφλ, κέινο ηνπ
Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα είλαη λνκηθφ πξφζσπν. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ηειεπηαίν νξίδεη έλα
θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ σο κέινπο ηνπ
Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη επαλεθιέμηκα.
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Άρθρο 11.
α) Αλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θελσζεί ζέζε κέινπο ή κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ιφγσ
παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ηα
ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Εηαηξείαο, ρσξίο
ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη
ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε θάζε
πεξίπησζε, ηα κέιε απηά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3) .
β) ε θάζε πεξίπησζε, ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε
κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, απεβίσζαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν
ηξφπν. Η αλσηέξσ εθινγή απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ
κειψλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) , θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ
αληηθαζίζηαηαη. Η εθινγή ελεξγείηαη κε ςεθνδέιηηα ζε κπζηηθή ςεθνθνξία. Η απφθαζε ηεο
εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 , φπσο ηζρχεη, θαη
αλαθνηλψλεηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία
κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε.
γ) ε θάζε πεξίπησζε, ηα ελαπνκέλνληα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ
αξηζκφ ηνπο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ
εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
δ) χκβνπινο πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ ππεξβαίλεη ηελ εμακελία, δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ λα ζεσξεζεί φηη έρεη παξαηηεζεί, ελψ ε παξαίηεζή ηνπ απηή ινγίδεηαη σο ηεηειεζκέλε,
απφ ηε ζηηγκή πνπ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίζεη γη’ απηή θαη γίλεη ε δένπζα κλεία ζηα
πξαθηηθά απηνχ.
ε) χκβνπινο ν νπνίνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, δχλαηαη λα αλαζέζεη ηελ αληηπξνζψπεπζή ηνπ κε
δηθή ηνπ επζχλε, ζε άιιν ζχκβνπιν κε επηζηνιή ή ηειεγξάθεκα πνπ απεπζχλεηαη πξνο ην
Δηνηθεηηθφ πκβνχιην.
ζη) Κάζε κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επζχλεηαη έλαληη ηεο Εηαηξείαο θαηά ηε δηνίθεζε ησλ
εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ γηα θάζε πηαίζκα ηνπ θαη ηδίσο αλ ν ηζνινγηζκφο πεξηέρεη παξαιείςεηο ή
ςεπδείο δειψζεηο πνπ απνθξχπηνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο Εηαηξείαο. Η επζχλε απηή
δελ πθίζηαηαη, εάλ απνδείμεη φηη θαηέβαιε ηελ επηκέιεηα ζπλεηνχ επηρεηξεκαηία. Η επηκέιεηα απηή
θξίλεηαη κε βάζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θάζε κέινπο θαη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. Απηφ
δελ ηζρχεη γηα ην Δηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Εηαηξείαο, ν νπνίνο είλαη ππφρξενο ζε θάζε
επηκέιεηα. Ωζαχησο, ε επζχλε απηή δελ πθίζηαηαη πξνθεηκέλνπ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ
ζηεξίδνληαη ζε ζχλλνκε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή πνπ αθνξνχλ εχινγε επηρεηξεκαηηθή
απφθαζε, ε νπνία ειήθζε κε θαιή πίζηε, κε βάζε επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη απνθιεηζηηθά πξνο
εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. Η επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαζψο θαη ε ηπρφλ άζθεζε αμηψζεσλ θαη’ απηψλ, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22α
θαη 22β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη.
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Άρθρο 12.
α) Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Εηαηξείαο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, θάζε θνξά πνπ ν Νφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο
Εηαηξείαο ην απαηηνχλ, θαζψο θαη θάζε θνξά πνπ δεηήζνπλ ηε ζχγθιεζή ηνπ ηξεηο (3)
ηνπιάρηζηνλ ζχκβνπινη κε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ.
β) Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην εγθχξσο ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο έδξαο ηεο Εηαηξείαο ζε άιιν ηφπν,
είηε ζηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή, εθ’ φζνλ ζηελ ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή
αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη δπλαηφλ λα ζπλεδξηάδεη κε
ηειεδηάζθεςε.
γ) Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ απηνχ θαη γηα κία πεληαεηία απφ ηελ εθινγή
ηνπ, ηνλ Πξφεδξν απηνχ, ηνλ αληηπξφεδξν θαη ην Δηεπζχλνληα χκβνπιν, ζην πξφζσπν ηνπ
νπνίνπ κπνξεί λα ζπκπίπηεη θαη ε ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ. Σνλ Πξφεδξν απφληα ή θσιπφκελν αλαπιεξψλεη ν αληηπξφεδξνο θαη ηνχηνλ απφληα
ή θσιπφκελν αλαπιεξψλεη ν χκβνπινο πνπ νξίδεη ην πκβνχιην.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, ζπγθαιεί θαη δηεπζχλεη ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν ζπλέξρεηαη εθάζηνηε ζε ζπλεδξίαζε, θαηφπηλ
λφκηκεο πξφζθιεζεο πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ
απφ ηε ζπλεδξίαζε. Υξέε Γξακκαηέσο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθηειεί έλαο απφ ηνπο
ζπκβνχινπο ή νπνηνζδήπνηε ηξίηνο, νξηδφκελνο απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Άρθρο 13.
Κάζε ζχκβνπινο έρεη κία ςήθν, αληηπξνζσπεχνληαο φκσο απφληα ζχκβνπιν δχλαηαη λα έρεη δχν
ςήθνπο, εάλ εμνπζηνδνηεζεί κε εηδηθή εληνιή, πνπ δίλεηαη εγγξάθσο θαη κε επηζηνιή ή
ηειεγξάθεκα, νπδέπνηε φκσο ζην πξφζσπν ηνπ ηδίνπ ζπκβνχινπ δχλαληαη λα ζπγθεληξσζνχλ
πεξηζζφηεξνη ησλ δχν (2) ςήθσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηδίαο απηνχ ςήθνπ. Οπδείο
ζχκβνπινο κπνξεί λα αληηπξνζσπεπζεί ζην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ πξφζσπν πνπ δελ είλαη
κέινο ηνπ πκβνπιίνπ. Η εμνπζηνδφηεζε γηα αληηπξνζψπεπζε δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη κηα ή θαη
πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ζπλεδξηάζεηο.
Άρθρο 14.
α) Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο, εάλ παξίζηαληαη ή
αληηπξνζσπεχνληαη ζ’ απηφ ην ήκηζπ (1/2) πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο
ησλ απηνπξνζψπσο παξηζηακέλσλ ζπκβνχισλ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3). Γηα
εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ ηεο απαξηίαο παξαιείπεηαη ην ηπρφλ πξνθχπηνλ θιάζκα.
β) Οη απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη έγθπξα κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ α΄ ηνπ
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άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
γ) Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πηζηνπνηνχληαη κε πξαθηηθά πνπ
θαηαρσξνχληαη ζην ηεξνχκελν γη’ απηφ βηβιίν. Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνεδξεχνληα
θαη ηνπο παξηζηάκελνπο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ζπκβνχινπο. Οπδείο ζχκβνπινο δηθαηνχηαη λα
αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ζηηο νπνίεο έιαβε κέξνο, δηθαηνχηαη
φκσο λα δεηήζεη λα αλαγξαθεί ζηα πξαθηηθά ε γλψκε ηνπ, εάλ δηαθσλεί σο πξνο ηελ απφθαζε
πνπ ιακβάλεηαη.
δ) Σα αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζθνκηζζνχλ
ελψπηνλ Δηθαζηεξίσλ ή άιιεο αξρήο, επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή εάλ απηφο θσιχεηαη ή
απνπζηάδεη απφ ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.
ε) Η θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο
αληηπξνζψπνπο ηνπο, ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ δελ έρεη
πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε.
Άρθρο 15.
Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, ηε Δηνίθεζε ηεο
Εηαηξείαο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο απηήο, απνθαζίδνληαο γηα θάζε δήηεκα, ην νπνίν
αλάγεηαη ζηε θχζε θαη ην ζθνπφ ηεο Εηαηξείαο. Εηδηθφηεξα ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην. έρεη ηηο
αθφινπζεο εμνπζίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά. Εθπξνζσπεί
ηελ Εηαηξεία ελψπηνλ φισλ ησλ Δηθαζηεξίσλ, Ειιεληθψλ θαη Αιινδαπψλ, παληφο βαζκνχ θαη
δηθαηνδνζίαο θαη απηνχ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο, θαζψο θαη πάζεο
άιιεο δεκφζηαο, δεκνηηθήο, θνηλνηηθήο δηνηθεηηθήο ή επαγγεικαηηθήο αξρήο δηα ηνπ Πξνέδξνπ ή
θάπνηνπ απφ ηνπο ζπκβνχινπο ή άιινπ πξνζψπνπ πνπ νξίδεηαη εηδηθά απφ ην Δηνηθεηηθφ
πκβνχιην.
Απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε θαη θαηάξγεζε ππνθαηαζηεκάησλ, πξαθηνξείσλ ή γξαθείσλ νπνπδήπνηε
θξίλεη ηνχην ζθφπηκν, απνθαζίδεη ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαη ηε δηθαηνδνζία ησλ
δηεπζπλφλησλ απηά. Πξνζδηνξίδεη θαη ειέγρεη θάζε δαπάλε ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηεο
Εηαηξείαο, δηνξίδεη θαη παχεη ηνπο Δηεπζπληέο θαη γεληθά ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη
ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο θαη θαζνξίδεη ηα θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα απηψλ θαη ηηο ακνηβέο
ηνπο θαη θάζε άιιε απνιαβή ηνπο, εθ’ φζνλ δελ πξφθεηηαη γηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
νπφηε αξκφδηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ ηνπο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε
εηδηθή απφθαζε ηεο.
Πξνβαίλεη ζε αγνξέο, πσιήζεηο, αληαιιαγέο θαη κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη άιισλ θηλεηψλ
πξαγκάησλ. Πξνβαίλεη ζε ζπλνκνινγήζεηο δαλείσλ, απιψλ, ελππνζήθσλ, ή θαη κε ελερπξίαζε
εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη ζηε ζχλαςε παληφο άιινπ είδνπο ζπκβάζεσλ κεηά ηξίησλ. Εθδίδεη,
απνδέρεηαη θαη νπηζζνγξάθεη αληί ηεο Εηαηξείαο θάζε δήισζε θαη θάζε έγγξαθν πνπ εμππεξεηεί
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ηηο αλάγθεο απηήο θαη γεληθά είλαη επηθνξηηζκέλν λα επηκειείηαη ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, λα
ιακβάλεη νπνηαδήπνηε επείγνληα ζπληεξεηηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο
Εηαηξείαο. Ελεξγεί πξνεμνθιήζεηο θαη πξνθαηαβνιέο, ηνπνζεηεί ηελ πεξηνπζία ηεο Εηαηξείαο,
εηζπξάηηεη ηα νθεηιφκελα ζ’ απηήλ απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή
δεκφζηνπ δηθαίνπ ή απφ ην Δεκφζην θαη ζπλάπηεη νπνηεζδήπνηε ζπκβάζεηο εξγνιαβίαο κε
παξαρψξεζε ή ρσξίο παξαρψξεζε πξνλνκίσλ. Ιδξχεη θαη ζπκπξάηηεη ζηελ ίδξπζε
νπνησλδήπνηε ζπλαθψλ Εηαηξεηψλ θαη Επηρεηξήζεσλ, απνθαζίδεη ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο πνπ
έρνπλ ηδξπζεί ή πνπ ζα ηδξπζνχλ, κε ηνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο ζα εγθξίλεη. Πξνζδηνξίδεη ηελ
εθάζηνηε ρξήζε ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ, δέρεηαη, επάγεη θαη αληεπάγεη θαη δίδεη ηνπο φξθνπο
πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ Εηαηξεία. Δηαπξαγκαηεχεηαη, ζπκβάιιεηαη, ζπκβηβάδεηαη, ζπλάπηεη
ζπλππνζρεηηθά, δηνξίδεη δηαηηεηέο, απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε αγσγψλ, ππνβνιή εγθιήζεσλ,
άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ, απνδνρή απνθάζεσλ παξαηηήζεσο, φινπ ή κέξνπο δηθψλ, εγγξαθήο,
εμαιείςεσο ή άξζεσο ππνζεθψλ, πξνζεκεηψζεσλ, θαηαζρέζεσλ θαη θαηάξγεζεο δηθψλ. Παξέρεη
γεληθή ή κεξηθή πιεξεμνπζηφηεηα ζε φζα πξφζσπα εγθξίλεη, θαη δηνξίδεη πιεξεμνχζηνπο
δηθεγφξνπο ηεο εηαηξείαο, παξέρνληαο ζ’ απηνχο ηελ δένπζα δηθαζηηθή πιεξεμνπζηφηεηα. πγθαιεί
ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ, ηαθηηθέο ή έθηαθηεο θαη θαλνλίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο απηψλ. Κιείλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην Ιζνινγηζκφ ηεο Εηαηξείαο
θαη ηνλ ππνβάιιεη καδί κε ηελ αλαγθαία επεμεγεκαηηθή έθζεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ, πξνηείλνληαο ζ’ απηή ηηο απνζβέζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηνπο επηζθαιείο
ινγαξηαζκνχο θαη ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ηηο αλαγθαίεο θξαηήζεηο γηα ελδερφκελεο δεκηέο,
είηε γηα ζρεκαηηζκφ έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ, θαζψο θαη ηα δηαλεκεηέα ζηνπο κεηφρνπο κεξίζκαηα.
Τπνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Εηαηξείαο γηα
αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πέξαλ ηνπ νξίνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 6 εδάθην β ηνπ
παξφληνο, γηα κείσζε απηνχ, θαζψο θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Εηαηξείαο, γηα δηάιπζε πξηλ
απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηεο Εηαηξείαο, γηα δηάιπζε πξηλ απφ ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηάο ηεο θαη γηα ζπγρψλεπζε κε άιιεο. Καζνξίδεη ηηο
ιεπηνκέξεηεο έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, εηδηθφηεξα δε θαζνξίδεη
ειεχζεξα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ, ηηο νπνίεο δχλαηαη λα αληηπξνζσπεχεη θάζε ηίηινο.
Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην δηθαηνχηαη, επίζεο, λα απνθαζίδεη ηελ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ
δαλείνπ, θαζψο θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη
11 ηνπ Ν. 3156/2003 .

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Δηεχζπλζε ηεο Εηαηξείαο.
Άρθρο 16.
Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα δηνξίδεη απφ ηα κέιε ηνπ ηνλ Δηεπζχλνληα χκβνπιν γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηε ζεηεία ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δχλαηαη δε κε
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απφθαζή ηνπ, λα αλαζέζεη ηελ άζθεζε νιηθά ή κεξηθά, νξηζκέλσλ πξάμεσλ, κε εμαίξεζε ηηο
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη απφ ην Νφκν ή ην παξφλ Καηαζηαηηθφ ζπιινγηθή
ελέξγεηα, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, ζ’ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζε πξφζσπα εθηφο ηνπ πκβνπιίνπ (ππαιιήινπο ηεο Εηαηξείαο ή κε),
νξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαζελφο απφ απηά, θαζψο θαη ηνπο
αλαπιεξσηέο απηψλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο.
Άρθρο 17.
α) Έγγξαθα ηεο Εηαηξείαο, κε ηα νπνία απηή αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο απέλαληη ζε ηξίηνπο,
νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη θχζεο, είλαη δεζκεπηηθά γηα ηελ Εηαηξεία, κφλνλ εάλ θέξνπλ ηελ
ππνγξαθή ηνπ Δηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Εηαηξείαο ή ησλ λνκίκσλ αλαπιεξσηψλ ηνπ, θαηά ηα
εηδηθφηεξα εθάζηνηε νξηδφκελα ππφ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν δχλαηαη λα αλαζέζεη θαη
ζε άιια πξφζσπα, κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κε, ηελ ππνγξαθή ησλ εγγξάθσλ απηψλ.
β) Σα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ δηθαηνχληαη λα ππνγξάςνπλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ
ηεο Εηαηξείαο, πξέπεη λα γίλνληαη πάληνηε γλσζηά ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηελ Εηαηξεία, κε
εηδηθέο εγθπθιίνπο ηεο, κε ηηο νπνίεο ζα δίδνληαη ηαπηφρξνλα παλνκνηφηππα δείγκαηα ησλ
ππνγξαθψλ ησλ πξνζψπσλ απηψλ.
γ) Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη επίζεο κε απφθαζή ηνπ, λα εμνπζηνδνηεί ππάιιειν ηεο
Εηαηξείαο ψζηε απηφο λα παξίζηαηαη θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ Εηαηξεία ζηνπο δηεμαγφκελνπο θάζε
θνξά πιεηνδνηηθνχο ή κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο γηα ηελ πξνκήζεηα απφ Κξαηηθέο Τπεξεζίεο ή
Πξφζσπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ ή θαη δηαθφξνπο Οξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα ή νπνηαδήπνηε άιια
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκπνξεπκάησλ ηεο Εηαηξείαο θαη λα ππνγξάθεη ηηο ζρεηηθέο
ζπκβάζεηο.
Άρθρο 18.
α) Ο κηζζφο ή απνδεκίσζε ησλ δηεπζπληψλ ηεο Εηαηξείαο εθ’ φζνλ δελ είλαη θαη δηνηθεηηθνί
ζχκβνπινη, απνθαζίδεηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, δηαθνξεηηθά ν κηζζφο ή απνδεκίσζε
απηψλ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε εηδηθή απφθαζε ηεο.
β) Οη ηδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ απηνχ θαη ηνπ
Δηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Εηαηξείαο, κπνξνχλ λα ζπκπέζνπλ ζε έλα θαη ην απηφ πξφζσπν.
Άρθρο 19.
α) Απαγνξεχεηαη απνιχησο ζηνπο κεηέρνληεο νπσζδήπνηε ζηε Δηεχζπλζε ηεο Εηαηξείαο
πκβνχινπο, θαζψο θαη ζηνπο Δηεπζπληέο απηήο λα ελεξγνχλ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ

ππάγνληαη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο επηδησθφκελνπο απφ ηελ εηαηξεία ζθνπνχο θαη λα κεηέρνπλ
σο νκφξξπζκνη εηαίξνη Εηαηξεηψλ πνπ επηδηψθνπλ φκνηνπο ζθνπνχο.
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β) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ εθάζηνηε δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πηζησηηθψλ θαη
ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ κε πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ εηδηθή ζρέζε κε απηά, δάλεηα ηεο
Εηαηξείαο ζε ηδξπηέο, κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξφζσπα πνπ αζθνχλ έιεγρν επί ηεο
εηαηξείαο, Γεληθνχο Δηεπζπληέο απηήο, ζπδχγνπο θαη ζπγγελείο ησλ πξνζψπσλ απηψλ κέρξη θαη
ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο, θαζψο θαη ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ ειέγρνληαη απφ
ηνπο αλσηέξσ, ε παξνρή πηζηψζεσλ πξνο απηνχο θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή παξνρή
εγγπήζεσλ ή αζθαιεηψλ ππέξ απηψλ πξνο ηξίηνπο απαγνξεχνληαη απνιχησο θαη είλαη άθπξα.
γ) Οη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπκβάζεηο ηεο Εηαηξείαο κε ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα πξφζσπα
απαγνξεχνληαη θαη είλαη άθπξεο, ρσξίο πξνεγνπκέλε εηδηθή άδεηα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ. Η άδεηα δελ παξέρεηαη εάλ ζηε ζρεηηθή απφθαζε αληηηάρζεθαλ κέηνρνη πνπ
εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ ζηε πλέιεπζε κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ. Η απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη πξνθεηκέλνπ πεξί ζπκβάζεσο πνπ δελ εμέξρεηαη απφ
ηα φξηα ηεο ηξέρνπζαο ζπλαιιαγήο ηεο Εηαηξείαο κε ηξίηνπο.
δ) Οη απαγνξεχζεηο ησλ παξαγξάθσλ β΄ θαη γ΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηζρχνπλ θαη ζηηο
ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα κε ζπγαηξηθέο Εηαηξείεο, ειεγρφκελεο απφ ηελ
Εηαηξεία θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ή
κε νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο Εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο νκφξξπζκν κέινο είλαη ε Εηαηξεία.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γεληθή πλέιεπζε.

Άρθρο 20.
α) Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπεί ην ζχλνιν απηψλ, είλαη ην αλψηαην φξγαλν
ηεο Εηαηξείαο, δπλακέλε λα απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε, ελψ νη λφκηκεο απνθάζεηο
ηεο, ππνρξεψλνπλ φινπο ηνπο κεηφρνπο θαη απηνχο αθφκε πνπ απνπζηάδνπλ, δηαθσλνχλ ή
απνρσξνχλ.
β) Σηο Γεληθέο πλειεχζεηο ζπγθαιεί ζηελ έδξα ηεο Εηαηξείαο κφλν ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, φηαλ
θξίλεη ηνχην αλαγθαίν, ππνρξεσηηθά δε θαηά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Νφκν θαη
εηδηθφηεξα : α) Σνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη κελψλ ην πνιχ απφ ηε
ιήμε ηεο. β) Μεηά απφ αίηεζε ησλ ειεγθηψλ, εληφο δεθαεκέξνπ απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο ηνπο
ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε αληηθείκελν εκεξήζηαο δηάηαμεο ην πεξηερφκελν
ζηελ αίηεζή ηνπο θαη γ) Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ
θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 39
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη .
γ) Η Γεληθή πλέιεπζε, κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο πλειεχζεηο θαη ηηο εμνκνηνχκελεο κε
απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε γηα ηε
ζπλεδξίαζε απηήο, ππνινγηδφκελσλ θαη ησλ εμαηξεηέσλ εκεξψλ. Η εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο
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πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο δελ ππνινγίδνληαη. Γηα
ηηο επαλαιεπηηθέο πλειεχζεηο ε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα θαιείηαη δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα γηα ηε ζπλεδξίαζε.
δ)
Η πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα, ηε
ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε
ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ
ηξφπν, κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε πλέιεπζε, δεκνζηεχεηαη ζε κία
εκεξήζηα πνιηηηθή ή νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ηεο Αζήλαο ή ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ Ννκνχ ηεο έδξαο
ηεο Εηαηξείαο.
ε) Η εκεξήζηα δηάηαμε θαζνξίδεηαη θαη θαηαξηίδεηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην. Καλέλα
αληηθείκελν, εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, δε δχλαηαη λα ηεζεί ππφ ζπδήηεζε
ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηξνπνινγίεο ησλ πξνο ηε πλέιεπζε πξνηάζεσλ
ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή γηα πξνηάζεηο ζχγθιεζεο άιιεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη γηα
αλάθιεζε κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Εμαηξεηηθά, είλαη δπλαηφλ λα εγγξαθνχλ θαη
ζπδεηεζνχλ πξφζζεηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί,
εθ’ φζνλ ηεξεζνχλ νη φξνη θαη νη δηαηππψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 παξ.
2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 , φπσο ηζρχεη.
ζη) Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ
νπνία ζηε πλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απφ απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ζηε
ιήςε απνθάζεσλ.
δ) αξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε , ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ
θαηαζηήκαηνο ηεο Εηαηξείαο θαηάινγνο απηψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, κε έλδεημε ηπρφλ
αληηπξνζψπσλ ηνπο. Κάζε έλζηαζε θαηά ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ πξνηείλεηαη, κε πνηλή
απαξάδεθηνπ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη πξηλ απηή εηζέιζεη
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Άρθρο 21.
Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ
θεθαιαίνπ, πνπ ζα έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε αλψλπκε Σξαπεδηηηθή
Εηαηξεία ζηελ Ειιάδα, ζην ηακείν ηεο Εηαηξείαο ή ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, ην
Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ,
νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο πνπ δελ ζα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο
απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη κέηνρνη πνπ ζα
πξνθαιέζνπλ ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, νθείινπλ λα πξνζδηνξίζνπλ ζηελ αίηεζή
ηνπο ην ζθνπφ, γηα ηνλ νπνίν δεηνχλ ηε ζχγθιεζε, θαζψο θαη ηα ζέκαηα, επί ησλ νπνίσλ ζα
θιεζεί λα απνθαζίζεη απηή. Εάλ δε ζπγθιεζεί ε Γεληθή πλέιεπζε απφ ην Δηνηθεηηθφ 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 Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ
ηεο έδξαο ηεο Εηαηξείαο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ.
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Άρθρο 22.
α) Δηθαίσκα παξάζηαζεο ζηελ ηαθηηθή ή έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε έρεη θάζε κέηνρνο πνπ θαηέρεη
κία κεηνρή.
β) Οη κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ππνινγίδνληαη γηα ην ζρεκαηηζκφ απαξηίαο,
δελ έρνπλ φκσο δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
γ) Γηα λα έρεη έλαο κέηνρνο δηθαίσκα παξάζηαζεο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ππνρξενχηαη
λα θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπ ζην Σακείν ηεο Εηαηξείαο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ
ή ζε νπνηαδήπνηε Αλψλπκε Σξαπεδηηηθή Εηαηξεία ζηελ Ειιάδα, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα γηα ηε πλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο. Οη κέηνρνη δχλαληαη λα
αληηπξνζσπεχνληαη θαη δηα πιεξεμνπζίσλ, πνπ νξίδνληαη κε επηζηνιή. Οη αλήιηθνη, νη
ζπκπαξαζηαηνχκελνη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα αληηπξνζσπεχνληαη δηα ησλ λνκίκσλ
αληηπξνζψπσλ ηνπο.
δ) Οη απνδείμεηο θαηάζεζεο ησλ κεηνρψλ πξέπεη λα πεξηέρνπλ θαη ζεκείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
κεηνρψλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί. Οη απνδείμεηο απηέο θαη ηα πιεξεμνχζηα απηψλ πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο απφληεο κεηφρνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηελ Εηαηξεία πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο. Με ηελ
πξνζθφκηζε ηνπο παξαδίδεηαη ζ’ απηνχο απφδεημε, πνπ ρξεζηκεχεη σο εηζηηήξην γηα ηε
πλέιεπζε. Μέηνρνη πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, κεηέρνπλ
ζηε πλέιεπζε κφλν θαηφπηλ αδείαο ηεο.
Άρθρο 23.
Ο θχξηνο κηαο κεηνρήο έρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ θαηά ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, ν δε αξηζκφο ησλ
ςήθσλ απμάλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θαη κε αλαινγία κηαο ςήθνπ πξνο κία
κεηνρή.
Άρθρο 24.
α) Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ
ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη θαη’ απηή κέηνρνη πνπ
εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
β) Εάλ δε ζπληειεζζεί ηέηνηα απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλεδξηάδεη εθ λένπ εληφο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε, αθνχ πξνζθιεζεί πξηλ απφ δέθα
(10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία, θαηά ηελ επαλαιεπηηθή απηή ζπλεδξίαζε θαη
ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νπνηνδήπνηε θαη λα είλαη ην
ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη θαη’ απηήλ.
γ) Εμαηξεηηθά, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο
Εηαηξείαο ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο, ζε επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, ζε
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πιελ απηήο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξ. α΄
θαη β΄ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, ή ζε κείσζε απηνχ, ζε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ
δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ζε ζπγρψλεπζε ηεο Εηαηξείαο κε άιιε ή άιιεο, δηάζπαζε, κεηαηξνπή,
αλαβίσζε, παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα αχμεζε κεηνρηθνχ
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θεθαιαίνπ, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο Εηαηξείαο, θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ
νξίδεηαη ζην Νφκν, γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη
ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη θαη
αληηπξνζσπεχνληαη ζ’ απηή κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
δ) Εάλ δε ζπληειεζζεί ηέηνηα απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη εθ λένπ,
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. β΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη
έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ εθπξνζσπείηαη θαη΄απηή ην κηζφ
ηνπιάρηζηνλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί. Εάλ δελ ζπληειεζζεί ε απαξηία απηή,
ε πλέιεπζε πνπ ζα πξνζθιεζεί θαη ζα ζπλέιζεη θαηά η’ αλσηέξσ εθ λένπ, βξίζθεηαη ζε απαξηία
θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ εθπξνζσπείηαη
θαη’ απηήλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ε θάζε
πεξίπησζε, φηαλ πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφθαζε γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε
ζηελ ηειεπηαία επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ή
αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Νεφηεξεο πξνζθιήζεηο δελ απαηηνχληαη εάλ ζηελ αξρηθή
πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηηο
πεξηπηψζεηο κε επίηεπμεο απαξηίαο.
Άρθρο 25.
α) Ο Πξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη εάλ απηφο θσιχεηαη, ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ
ή θαη αλ θαη απηφο θσιχεηαη, ν πξεζβχηεξνο απφ ηα παξφληα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
πξνεδξεχεη ζηε πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πξνζσξηλά, πξνζιακβάλνληαο έλα γξακκαηέα κεηαμχ
ησλ κεηφρσλ ή εθηφο απηψλ, κέρξηο φηνπ επηθπξσζεί ν θαηάινγνο απηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηε πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη εθιεγεί ην ηαθηηθφ Πξνεδξείν ηεο, πνπ απνηειείηαη
απφ ηνλ Πξφεδξν θαη έλα Γξακκαηέα, πνπ εθηειεί ρξέε ςεθνιέθηε. Η εθινγή απηψλ γίλεηαη κε
κπζηηθή ςεθνθνξία, εθηφο αλ νκφθσλα ε πλέιεπζε πξνηηκήζεη ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ
ρσξίο ηέηνηα ςεθνθνξία .
β) Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ σο άλσ εκεξήζηα δηάηαμε. Η εκεξήζηα δηάηαμε θαηαξηίδεηαη απφ ην
Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, πεξηιακβάλεη δε κφλν ηηο πξνηάζεηο ηνπ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε.
πδήηεζε εθηφο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν εμαηξεηηθά γηα
ηξνπνινγίεο πξνηάζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηε πλέιεπζε ή γηα πξφζθιεζε άιιεο
Γεληθήο πλέιεπζεο.
γ) Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
πνπ έρεη θαηαβιεζεί, ν Πξφεδξνο ηεο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαβάιεη κία κφλν
θνξά, ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε, νξίδνληαο εκέξα
ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, απηήλ πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία φκσο δελ
κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο.
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Άρθρο 26.
Οη θαηά ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο θαηαρσξίδνληαη ζε πεξίιεςε ζην
εηδηθφ βηβιίν θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα ηεο.
Μεηά απφ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή
πεξίιεςε ηεο γλψκεο πνπ εμέθξαζαλ απηνί. ην ίδην βηβιίν θαηαρσξίδεηαη θαηάινγνο ησλ
κεηφρσλ πνπ παξέζηεζαλ θαη αληηπξνζσπεχζεθαλ θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε, ζηνλ νπνίν γίλεηαη
κλεία ηνπ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ εθάζηνπ κεηφρνπ θαη ηνπ ηπρφλ αληηπξνζψπνπ ηνπ κε ηηο
δηεπζχλζεηο ηνπο. Σα αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηα σο άλσ πξαθηηθά επηθπξψλνληαη απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.
Άρθρο 27.
Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απνθαίλεηαη εθ’ φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζ’ απηή
απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, εηδηθφηεξα δε:
α) Λακβάλεη γλψζε ηεο επεμεγεκαηηθήο έθζεζεο θαη ηεο ινγνδνζίαο πνπ έρεη ζπληάμεη ην
Δηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηα πεπξαγκέλα απηνχ, γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ
ελ γέλεη θαηάζηαζε ηεο Εηαηξείαο.
β) Λακβάλεη γλψζε ηεο έθζεζεο ησλ ειεγθηψλ γηα ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζαλ απηνί ζηα βηβιία
θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Εηαηξείαο.
γ) Εγθξίλεη ή κεηαξξπζκίδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρεη θαηαξηίζεη ην Δηνηθεηηθφ
πκβνχιην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ παξφληνο.
Επίζεο, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη επί ησλ παξαθάησ
ζεκάησλ δειαδή : α) πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ ηέηνηεο ζεσξνχληαη πάλησο θαη
νη απμήζεηο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ β΄ ηνπ άξζξνπ
6 ηνπ παξφληνο, ή νη κεηψζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. β) πεξί εθινγήο ησλ κειψλ ηνπ
Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Ειεγθηψλ ηεο Εηαηξείαο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ παξφληνο. γ) πεξί δηάζεζεο ησλ θεξδψλ ηεο Εηαηξείαο, δ) πεξί ζπγρψλεπζεο, δηάζπαζεο,
κεηαηξνπήο, αλαβίσζεο, παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζεο ηεο Εηαηξείαο, ε) πεξί δηνξηζκνχ
εθθαζαξηζηψλ, ζη) πεξί θαζνξηζκνχ ησλ απνδνρψλ ησλ δηεπζπληψλ ηεο Εηαηξείαο, εθ’ φζνλ απηνί
είλαη ζπγρξφλσο θαη κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εθ’ φζνλ ε Γεληθή πλέιεπζε πνπ
απνθαζίδεη είλαη ηαθηηθή, δ) πεξί έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Εηαηξείαο.
Άρθρο 28.
α) Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ιακβάλνληαη θαηά απφιπηε πιεηνςεθία
ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζ’ απηή.
β) Εμαηξεηηθά φκσο νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 παξ. γ’
ηνπ παξφληνο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη
ζηε πλέιεπζε.
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γ) Η θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο
ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε.
δ) Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ιζνινγηζκνχ ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαίλεηαη κε εηδηθή ςεθνθνξία πνπ
ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε πεξί απαιιαγήο ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ
Ειεγθηψλ απφ πάζεο επζχλεο απνδεκηψζεσο. Η απαιιαγή απηή θαζίζηαηαη αλίζρπξε ζηηο
πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 22 α ηνπ Νφκνπ 2190/1920 φπσο ηζρχεη. ηελ ςεθνθνξία απηή
δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ηα κέιε απηνχ κφλν δηα ησλ κεηνρψλ, ησλ νπνίσλ είλαη θχξηνη. Σν
ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Εηαηξείαο.
ε) Κάζε εθινγή πξνζψπνπ ελεξγείηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία κε
ςεθνδέιηηα, εθ’ φζνλ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά ν Νφκνο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ΄
Ειεγθηέο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο.

Άρθρο 29.
1) Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθπξα απφθαζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ζρεηηθά κε ηηο εηήζηεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο, απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί πξνεγνπκέλσο :
α) Απφ έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ νξθσηφ ειεγθηή – ινγηζηή, αλ νη εηήζηεο απηέο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ππεξβαίλνπλ ηα δχν απφ ηα ηξία αξηζκεηηθά φξηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 42α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 , φπσο ηζρχεη.
β) Απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ειεγθηέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα πξνζφληα ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ
36α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 , φπσο ηζρχεη, ή απφ έλαλ νξθσηφ ειεγθηή – ινγηζηή, αλ νη εηήζηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο εκθαλίδνπλ θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ 1.000.000 (έλα
εθαηνκκχξην) επξψ θαη δελ ππεξβαίλνπλ ηα δχν απφ ηα ηξία αξηζκεηηθά φξηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο
παξαγξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42α πνπ πξναλαθέξζεθε.
2) Οη νξθσηνί ειεγθηέο – ινγηζηέο δηνξίδνληαη απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, πνπ ιακβάλεη
ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο, ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηελ ακνηβή ηνπο κε βάζε
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί νξθσηψλ ειεγθηψλ – ινγηζηψλ. Οη κε νξθσηνί
ειεγθηέο – ινγηζηέο νξίδνληαη θαη απηνί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία θαζνξίδεη
ηελ ακνηβή ηνπο. Όινη νη ειεγθηέο κπνξνχλ λα επαλαδηνξίδνληαη, φρη φκσο γηα πεξηζζφηεξεο απφ
πέληε (5) ζπλερφκελεο εηαηξηθέο ρξήζεηο. Μεηαγελέζηεξνο επαλαδηνξηζκφο δελ επηηξέπεηαη, αλ δελ
έρνπλ παξέιζεη δχν (2) πιήξεηο ρξήζεηο. Εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο πνπ φξηζε ηνπο ειεγθηέο, πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ Εηαηξεία ζ’ απηνχο αλαθνίλσζε ηνπ
δηνξηζκνχ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ απνπνηεζνχλ ην δηνξηζκφ ηνπο εληφο πελζήκεξεο
πξνζεζκίαο, ζεσξνχληαη φηη ηνλ έρνπλ απνδερζεί θαη έρνπλ φιεο ηηο απφ ην άξζξν 37 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, φπσο ηζρχεη, επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο.
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3) Η έθζεζε ησλ ειεγθηψλ, εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, νθείιεη επίζεο λα αλαθέξεη:
α) Αλ ην πξνζάξηεκα πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, φπσο ηζρχεη.
β) Αλ έγηλε επαιήζεπζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη.
γ) Οη Ειεγθηέο ηεο Εηαηξείαο εθηφο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2
ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, νθείινπλ λα επαιεζεχζνπλ θαη ηε ζπκθσλία ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε έθζεζε πξέπεη λα έρεη ηεζεί ππφςηλ ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) κέξεο
πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
Άρθρο 30.
Οη ειεγθηέο έρνπλ δηθαίσκα κε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα
δεηήζνπλ ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Η πλέιεπζε απηή ζπγθαιείηαη
ππνρξεσηηθά απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο
ζηνλ Πξφεδξν απηνχ, έρεη δε σο αληηθείκελν ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο.
Άρθρο 31.
α) Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εδξεχεη ε
Εηαηξεία, ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο, εθ’ φζνλ απφ ηελ φιε πνξεία απηήο , γίλεηαη πηζηεπηφ φηη ε
δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε.
β) Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηεο
Εηαηξείαο έιεγρν ζηελ Εηαηξεία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 . Ο
έιεγρνο δηαηάζζεηαη εάλ πηζαλνινγείηαη φηη κε ηηο πξάμεηο πνπ θαηαγγέιινληαη παξαβηάδνληαη νη
δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Εηαηξείαο ή νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Η
αίηεζε ειέγρνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο, εληφο ηεο νπνίαο έρνπλ ηειεζζεί νη θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο.
γ) ε ακθφηεξεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, νη αηηνχληεο ηνλ έιεγρν κέηνρνη, πξέπεη λα
απνδείμνπλ ζην Δηθαζηήξην φηη θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηνλ
έιεγρν ηεο Εηαηξείαο. Σέηνηα απφδεημε ππάξρεη φηαλ νη Μέηνρνη ηεξνχλ θαηαηεζεηκέλεο ηηο κεηνρέο
ηνπο ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, ζηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο ή ζε νπνηαδήπνηε
άιιε αλαγλσξηζκέλε Ειιεληθή Σξάπεδα.
Άρθρο 32.
α) Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Εηαηξεία πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθνηλψλεη ζηε
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Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηα πνζά, ηα νπνία θαηά ηελ ηειεπηαία 2εηία έρνπλ θαηαβιεζεί γηα
νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ Εηαηξεία ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο Δηεπζπληέο ή
άιινπο ππαιιήινπο ηεο Εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε άιιε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά ή θάζε
ζχκβαζε ηεο Εηαηξείαο κε απηνχο απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ πθίζηαηαη.
β) Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Εηαηξεία κέζα ζηελ ίδηα σο
άλσ πξνζεζκία, ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα παξέρεη ηηο δεηνχκελεο
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Εηαηξείαο θαηά ην κέηξν πνπ είλαη απηέο
ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Δηνηθεηηθφ
πκβνχιην δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη, έλεθα απνρξψληνο
ιφγνπ, αλαγξάθνληαο ηελ αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά.
γ) Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Εηαηξεία κέζα ζηελ ίδηα σο άλσ πξνζεζκία, ην Δηνηθεηηθφ
πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ
εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Εηαηξείαο. Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην
κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο
αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
δ) Με αίηεζε ησλ κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιήςε απφθαζεο γηα ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ελεξγείηαη κε
νλνκαζηηθή θιήζε.
ε) ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο
παξνρήο πιεξνθνξηψλ επηιχεηαη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Εηαηξείαο, κε
απφθαζή ηνπ πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ.
ζη) ε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 25 παξ. γ΄ θαη ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα ηεξνχλ θαηαηεζεηκέλεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920, ηηο κεηνρέο ηνπο πνπ ηνπο παξέρνπλ ην παξαπάλσ αλαθεξφκελν δηθαίσκα.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Εηήζηνη ινγαξηαζκνί (Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο)
Άρθρο 33.
Η εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελε θαη αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη 31ε Δεθεκβξίνπ θάζε
ρξφλνπ.
Άρθρο 34.
1) ην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο, ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηαξηίδεη, ηνπο εηήζηνπο
ινγαξηαζκνχο (εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο), πάληνηε ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη
επνκέλσο
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2)

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ θαη κάιηζηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α,
42β , 42γ , 42δ , 42ε, 43 , 43α, 43β , 111 θαη 112 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχνπλ.

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξέπεη λα εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα, ηελ πξαγκαηηθή
εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ
ρξήζεο ηεο Εηαηξείαο.
Εηδηθφηεξα, ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην., ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ
δηαηάμεηο :
α) Σνλ Ιζνινγηζκφ.
β) Σν ινγαξηαζκφ «απνηειέζκαηα ρξήζεσο».
γ) Σνλ «πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ» θαη
δ) Σν πξνζάξηεκα.
2) Γηα λα ιεθζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, έγθπξε απφθαζε πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο Εηαηξείαο, πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξέπεη απηέο λα έρνπλ ππνγξαθεί
απφ ηξία δηαθνξεηηθά πξφζσπα, ήηνη απφ :
α) Σνλ Πξφεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
β) Σν Δηεπζχλνληα χκβνπιν ή εληεηαικέλν χκβνπιν θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο
ζχκβνπινο ή ε ηδηφηεηά ηνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απφ έλα κέινο ηνπ
Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ νξίδεηαη απφ απηφ θαη
γ) Σνλ ππεχζπλν γηα ηε δηεχζπλζε ηνπ ινγηζηεξίνπ.
Οη παξαπάλσ, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νθείινπλ λα εθζέηνπλ εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο, ζηε Γεληθή
πλέιεπζε.
3) Η έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνο ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, πξέπεη
λα παξέρεη ζαθή θαη πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο
Εηαηξείαο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνβιεπφκελε πνξεία ηεο Εηαηξείαο θαη γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο, ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο, σο θαη απηά πνπ νξίδνληαη ζηηο
πεξηπηψζεηο β΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη.
Επίζεο ζηελ έθζεζε απηή, πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη θάζε άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο, πνπ έρεη
ζπκβεί, κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο
έθζεζεο.
4) Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ
νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α θαη 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, κε ηε κνξθή
θαη ην πεξηερφκελν, κε βάζε ην νπνίν ν ειεγθηήο ή νη ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο, έρνπλ ζπληάμεη ηελ
έθζεζε ειέγρνπ ηνπο. Αλ νη ειεγθηέο, έρνπλ παξαηεξήζεηο ή αξλνχληαη ηελ έθθξαζε γλψκεο, ηφηε
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ην γεγνλφο απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη λα αηηηνινγείηαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, εθηφο εάλ απηφ πξνθχπηεη απφ ην δεκνζηεπφκελν ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.
5) Αληίγξαθα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ησλ Ειεγθηψλ, ππνβάιινληαη απφ ηελ Εηαηξεία, ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα
αξρή, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
6) Ο ηζνινγηζκφο ηεο Εηαηξείαο, ν ινγαξηαζκφο «απνηειέζκαηα ρξήζεσο» θαη ν «πίλαθαο
δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ», καδί κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, φηαλ πξνβιέπεηαη ν
έιεγρνο απφ νξθσηνχο ειεγθηέο – ινγηζηέο, ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ
θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, φηαλ θαηά πεξίπησζε ζπληάζζνληαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, δεκνζηεχνληαη κε θξνληίδα ηνπ
Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο θαη ηα έληππα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920 , φπσο ηζρχεη .
7) Μέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απφ ηελ
ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, καδί κε ην επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο, πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ αξζξ. 26 α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ππνβάιιεηαη ζηελ
αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή θαη αληίηππν ησλ εγθεθξηκέλσλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Άρθρο 35.
Καζαξά θέξδε ηεο Εηαηξείαο είλαη ηα πξνθχπηνληα κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα
αθαζάξηζηα θέξδε παληφο εμφδνπ ή δεκίαο, ησλ απνζβέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη
θάζε άιινπ εηαηξηθνχ βάξνπο.
Σα θαζαξά θέξδε δηαηίζεληαη θαηά ηελ εμήο ζεηξά:
α) Αθαηξείηαη πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% γηα ην ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ζχκθσλα κε
φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 44 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 , φπσο ηζρχεη .
β) Κξαηείηαη ην απαηηνχκελν πνζφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην
άξζξν 3 ηνπ Α.Ν. 148/1967 , φπσο ηζρχεη . Σν ππφινηπν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ δηαηίζεηαη, θαηά
ηελ θξίζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, γηα ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ , γηα ην
ζρεκαηηζκφ Έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ ή δηαλνκή ζπκπιεξσκαηηθνχ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ή
κεηαθέξεηαη εηο λένλ θαη πάλησο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 44 α, 45 , 46 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920. Η πιεξσκή ησλ κεξηζκάησλ αξρίδεη κεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη απφ ηελ εκέξα πνπ ζα νξίζεη
απηή. Οη κέηνρνη πνπ δε δήηεζαλ έγθαηξα ηελ πιεξσκή ησλ κεξηζκάησλ πνπ ηνπο αλήθνπλ
νπδεκία απαίηεζε ηφθσλ κπνξνχλ λα έρνπλ. Μεξίζκαηα, ηα νπνία δε δεηήζεθαλ, παξαγξάθνληαη
κεηά απφ κηα πεληαεηία απφ ηφηε πνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηά.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Δηάιπζε θαη Εθθαζάξηζε ηεο Εηαηξείαο.
Άρθρο 36.
Η Εηαηξεία ιχεηαη : α) Με ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο απηήο πνπ νξίδεηαη ζην
Καηαζηαηηθφ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε παξάηαζήο ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. β) Πξηλ απφ ηε
ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. γ) Με ηελ θήξπμε ηεο Εηαηξείαο ζε
θαηάζηαζε πηψρεπζεο θαη δ) Με δηθαζηηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 48 θαη 48α ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, φπσο ηζρχεη .
Εάλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Εηαηξείαο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην ππφδεηγκα
ηνπ Ιζνινγηζκνχ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, θαηαζηεί
θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί, ην Δηνηθεηηθφ
πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κέζα ζε
πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, γηα λα απνθαζίζεη γηα ηε δηάιπζε ηεο Εηαηξείαο ή
ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ.
Άρθρο 37.
α) Εάλ απνθαζηζζεί ε ιχζε ηεο Εηαηξείαο, ε Γεληθή πλέιεπζε θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν εθθαζάξηζεο
ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη εθιέγεη δχν εθθαζαξηζηέο απφ ηνπο κεηφρνπο ή ηξίηνπο θαη
πξνζδηνξίδεη ηαπηφρξνλα ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ ακνηβή ηνπο. Οη εθθαζαξηζηέο απηνί νθείινπλ
ακέζσο κφιηο αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο, λα ελεξγήζνπλ απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο
θαη λα δεκνζηεχζνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, Ιζνινγηζκφ, ηνπ νπνίνπ
αληίγξαθν ππνβάιιεηαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή. Σηο ίδηεο ππνρξεψζεηο έρνπλ νη εθθαζαξηζηέο
θαη θαηά ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο. Ο δηνξηζκφο εθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα θαη ηελ
παχζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Ειεγθηψλ, ε νπνία κεηαβηβάδεηαη
ζηνπο εθθαζαξηζηέο.
β) Όζν δηαξθεί ε εθθαζάξηζε, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δηαηεξεί αθέξαηα ηα δηθαηψκαηα
ηεο, ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ησλ εθθαζαξηζηψλ, φηαλ απηνί ην θξίλνπλ ζθφπηκν θαη δηθαηνχηαη
λα απνλείκεη θαη εμαηξεηηθή δηθαηνδνζία ζηνπο εθθαζαξηζηέο.
γ) Καη’ έηνο ηα απνηειέζκαηα ηεο εθθαζάξηζεο ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
καδί κε έθζεζε ησλ αηηίσλ, ηα νπνία παξαθψιπζαλ ην έξγν ηεο εθθαζάξηζεο.
Άρθρο 38.
α) Οη εθθαζαξηζηέο ππνρξενχληαη λα ξεπζηνπνηήζνπλ, θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν θξίλνπλ
ζπκθεξφηεξν, ην Ελεξγεηηθφ ηεο Εηαηξείαο θαη λα εμνθιήζνπλ ην Παζεηηθφ ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ
παξαρσξνχληαη ζ’ απηνχο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηνπο κε απφιπηε εμνπζηνδφηεζε γηα εθπνίεζε θαη είζπξαμε ηνπ
Ελεξγεηηθνχ ηεο Εηαηξείαο.
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β) Οη εθθαζαξηζηέο κπνξνχλ επίζεο λα εθπνηήζνπλ ηα αθίλεηα ηεο Εηαηξείαο, ηελ εηαηξηθή
επηρείξεζε ζην ζχλνιφ ηεο ή θιάδνπο απηήο ή κεκνλσκέλα πάγηα ζηνηρεία ηεο, αιιά κεηά ηελ
πάξνδν ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο. Εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ
απφ ηε ιχζε ηεο Εηαηξείαο, θάζε κέηνρνο ή θαη δαλεηζηήο ηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην
Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Εηαηξείαο, ην νπνίν δηθάδεη θαηά ηα άξζξα 739 επ. ηνπ
Κψδηθα Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο, λα θαζνξίζεη ηελ θαηψηεξε ηηκή πψιεζεο ησλ αθηλήησλ, θιάδσλ ή
ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο Εηαηξείαο, ε απφθαζε δε απηνχ δεζκεχεη ηνπο εθθαζαξηζηέο θαη δελ
ππφθεηηαη ζε ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα.
γ) Οη εθθαζαξηζηέο πξέπεη λα πεξαηψζνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο
Εηαηξείαο, λα κεηαηξέςνπλ ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηεο θαη λα
εηζπξάμνπλ ηηο απαηηήζεηο απηήο. Μπνξνχλ δε λα ελεξγήζνπλ θαη λέεο πξάμεηο, εθφζνλ κε απηέο
εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην ζπκθέξνλ ηεο Εηαηξείαο. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πέξαηνο ηεο εθθαζάξηζεο εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε.
δ) Μεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, νη εθθαζαξηζηέο θαηαξηίδνπλ ηηο ηειηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο δεκνζηεχνπλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 43β ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, απνδίδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ κεηφρσλ, θαζψο θαη ηα ππέξ ην άξηην
πνζά πνπ είραλ ηπρφλ θαηαβιεζεί θαη δηαλέκνπλ ην ππφινηπν πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο
εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζηνπο κεηφρνπο θαηά ην ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θαηαβεβιεκέλν
κεηνρηθφ θεθάιαην. Σν ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ πεληαεηία απφ ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο, νπφηε θαη ε εηαηξεία δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν
Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εθθαζάξηζεο, πέξαλ ηεο πεληαεηίαο, νη εθθαζαξηζηέο
ππνρξενχληαη λα ζπγθαιέζνπλ Γεληθή πλέιεπζε, ζηελ νπνία ππνβάιινπλ ζρέδην επηηάρπλζεο
ηεο πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο. Σν ζρέδην απηφ πεξηιακβάλεη έθζεζε γηα ηηο κέρξη ηφηε εξγαζίεο
ηεο εθθαζάξηζεο, ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ ηαρεία
πεξάησζή ηεο. Η Γεληθή πλέιεπζε εγθξίλεη ην ζρέδην κε ηελ απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ
παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920,
φπσο ηζρχεη. Εάλ ην ζρέδην εγθξηζεί, νη εθθαζαξηζηέο νινθιεξψλνπλ ηε δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε
ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρέδην. Εάλ ην ζρέδην δελ εγθξηζεί, νη εθθαζαξηζηέο ή κέηνρνη πνπ
εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα
δεηήζνπλ ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Εηαηξείαο, κε αίηεζή ηνπο
πνπ δηθάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Όζνλ αθνξά ηνπο εθθαζαξηζηέο,
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο
ησλ εθθαζαξηζηψλ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
Άρθρο 39.
Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
δηθαηνχληαη, φζν δηαξθεί ε εθθαζάξηζε, λα δεηήζνπλ ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε
αίηεζή ηνπο πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο εθθαζαξηζηέο, ηεξψληαο θαη ηηο ινηπέο δηαηππψζεηο ηνπ
παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Νφκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη εθθαζαξηζηέο νθείινπλ λα
ζπγθαιέζνπλ ηε Γεληθή πλέιεπζε νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο πνπ δελ ζα απέρεη πεξηζζφηεξν
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απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηνχο ηεο αίηεζεο, ψζηε λα δηαζθεθηεί
γηα ηα αλαγξαθφκελα ζηελ αίηεζε ζέκαηα.
Άρθρο 40.
Καηά ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ επνρή ηεο εθθαζάξηζεο ηεο Εηαηξείαο,
δηαηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Ε’ ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη νη
εθθαζαξηζηέο ελεξγνχλ φζα κε ηα αλσηέξσ άξζξα επηβάιιεη ην Καηαζηαηηθφ ζην Δηνηθεηηθφ
πκβνχιην. Εάλ δελ πθίζηαηαη Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο ζπλεδξηάζεηο πξνεδξεχεη πξνζσξηλά
απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κεηνρέο απφ ηνπο παξφληεο κεηφρνπο, πξνζιακβάλνληαο έλα
γξακκαηέα κεηαμχ ησλ αλσηέξσ κεηφρσλ κέρξη ηελ εθινγή ηνπ νξηζηηθνχ Πξνεδξείνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Γεληθέο Δηαηάμεηο.
Άρθρο 41.
α) Η Εηαηξεία, είηε ε ίδηα ή κε πξφζσπν, ην νπνίν ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ
ηεο, κπνξεί λα απνθηήζεη δηθέο ηεο κεηνρέο, κφλν φκσο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
ε νπνία νξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνβιεπφκελσλ απνθηήζεσλ θαη, ηδίσο, ηνλ
αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ, ηε δηάξθεηα, γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη
ε έγθξηζε, θαη ηα θαηψηαηα θαη αλψηαηα φξηα ηεο αμίαο απφθηεζεο, αλ ε ηειεπηαία γίλεηαη απφ
επαρζή αηηία.
β) Οη απνθηήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλνληαη κε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920.
γ) Οη παξάγξ. α΄ θαη β΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη :
1. ηηο κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ ζε εθηέιεζε απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο
νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πξνο ην ζθνπφ κείσζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ή σο
ζπλέπεηα εμαγνξάο κεηνρψλ.
2. ηηο κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ απφ θαζνιηθή κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο.
3. ηηο κεηνρέο πνπ απνπιεξψζεθαλ νινζρεξψο θαη πξνέξρνληαη απφ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε πνπ
ελεξγήζεθε γηα ηελ πιεξσκή απαηηήζεσλ ηεο Εηαηξείαο έλαληη ηνπ θπξίνπ ησλ κεηνρψλ απηψλ.
4. ηηο κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ραξηζηηθή αηηία, εθφζνλ έρνπλ απνπιεξσζεί νινζρεξψο, ή
έρνπλ απνθηεζεί απφ Σξάπεδεο θαη άιινπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, σο πξνκήζεηα γηα αγνξά.
5. ηηο κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ κε βάζε ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην Νφκν ή δηθαζηηθή
απφθαζε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ.
δ) Οη κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 1 έσο 4 πξέπεη λα κεηαβηβαζζνχλ
εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εηψλ ην αξγφηεξν απφ ην ρξφλν ηεο απφθηεζήο ηνπο. Οη κεηνρέο πνπ
δε κεηαβηβάδνληαη ζηελ πξνζεζκία πνπ πξναλαθέξζεθε αθπξψλνληαη. Η αθχξσζε απηή γίλεηαη κε
κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ην αληίζηνηρν πνζφ, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ
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ιακβάλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο α΄ θαη β΄ ηνπ άξζξνπ 24 θαη α΄ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ
παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. Η παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο, ζπλεπάγεηαη γηα θάζε ππαίηην
κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηηο θπξψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξ. 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920.
ε) Η θαηνρή απφ ηελ Εηαηξεία ηδίσλ κεηνρψλ, είηε άκεζα απφ ηελ ίδηα είηε κέζσ πξνζψπνπ πνπ
ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, επηθέξεη ηελ αλαζηνιή ησλ δηθαησκάησλ πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο απηέο.
ζη) Απαγνξεχεηαη ζηελ Εηαηξεία λα ιακβάλεη δηθέο ηεο κεηνρέο ή κεηνρέο κεηξηθήο εηαηξείαο σο
ελέρπξν γηα ηελ εμαζθάιηζε δαλείσλ πνπ ρνξεγνχληαη απ’ απηήλ ή άιισλ απαηηήζεψλ ηεο. Καηά
παξέθθιηζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο, απνθηήζεηο κεηνρψλ κεηξηθήο εηαηξείαο απφ ζπγαηξηθή ηεο
είλαη επηηξεπηέο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν γ΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άρθρο 42.
Οη κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο δελ δχλαληαη λα εηζαρζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην παξά κφλν κε απφθαζε
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνπο
λφκνπο.
Άρθρο 43
Γηα φζα ζέκαηα δε ξπζκίδνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ απηφ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, φπσο απηφο ηζρχεη εθάζηνηε.

ΑΚΡΙΒΔ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
όπωο ηζρύεη κεηά ηελ από 18.06.2009
απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηόθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
Πεηξαηάο, 22 Iνπλίνπ 2009
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