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ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 

ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ 

ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’ 

ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ 

 

 Άρθρο 1 

 

πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "CENTRIC 

ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν "CENTRIC 

MULTIMEDIA". Γηα ηηο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ην  εμσηεξηθφ, ε 

επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο Δηαηξείαο ζα απνδίδνληαη ζε πηζηή κεηάθξαζε 

ζηελ αληίζηνηρε γιψζζα ή κε ιαηηληθά ςεθία. Σπρφλ ζπλαιιαγή ηεο Δηαηξείαο κε ηε 

ρξήζε ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ δελ ζίγεη ην θχξνο ηεο ζπλαιιαγήο γηα ηελ Δηαηξεία. 

 

Άρθρο 2 
 

1. Έδξα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Μνζράηνπ.  

2. H Δηαηξεία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηεο κπνξεί λα ηδξχζεη Τπνθαηαζηήκαηα, Καηαζηήκαηα, Γξαθεία ή Πξαθηνξεία 

θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο.  

Άρθρο 3 

 

Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε πελήληα (50) ρξφληα, πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 

θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο απφθαζεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα 

παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. 

 

Άρθρο 4 

 

α) θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη: 

1. Η παξνρή ππεξεζηψλ εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ( παξαγσγή Multimedia 

πξνγξακκάησλ) θαη ε παξαγσγή, έθδνζε θαη εκπνξία θσηνγξαθηθψλ βηληενηαηληψλ, 

δίζθσλ ζπκπαγνχο γξαθήο (Compact Disk) θαη ηαηληψλ ελ γέλεη, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

ηεο πιεξνθνξηθήο, κεραλεκάησλ εμαηξεηηθήο ηερλνινγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε 

αληίζηνηρσλ κεζφδσλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε εκπνξηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ 

θαη θαιιηηερληθψλ ζθνπψλ (Multimedia). 

2. Η αλάπηπμε θαη παξαγσγή ινγηζκηθνχ (Software) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο. 

3. Η εθηέιεζε εξγαζηψλ πξνεθηχπσζεο θαη εθηχπσζεο ελ γέλεη, κε ζχγρξνλα 

ειεθηξνληθά θαη κεραλνινγηθά κέζα. 

4. Η θαηάξηηζε θαη εθπφλεζε κειεηψλ θαη εηδηθφηεξα marketing, ηερλννηθνλνκηθψλ θαη 

δηαθεκίζεσλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ πξνζψπσλ θαη πινπνίεζε απηψλ. 

5. Η νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή δηαθεκίζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ 

αζθνχλ εκπνξηθέο θαη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζχγρξνλα κέζα (Computers 

θ.ι.π.), θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε - εκπνξία δηαθεκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θάζε ηχπνπ 

θαη πεξηερνκέλνπ. 
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6. Η αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηελ πιεξνθφξεζε ελ 

γέλεη, ηα έληππα θαη ηελ δηαθήκηζε. Δπίζεο νη εξγαζίεο εθζπγρξνληζκνχ θαη 

πξνζαξκνγήο πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ φια ηα παξαπάλσ ζηηο θνηλνηηθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

7. Η εκπνξία, πξνψζεζε θαη εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, κέζσλ θαη 

πιηθψλ θάζε ηχπνπ θαη κνξθήο. 

8. Η παξνρή ππεξεζηψλ θάζε κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ ζηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο. 

9. Η θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε αηφκσλ ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ θαη 

ησλ εθαξκνγψλ ηνπ δηα ηεο δεκηνπξγίαο ζρνιήο ή ηεο νξγάλσζεο εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ. 

10. Η αλάπηπμε θαη παξαγσγή ινγηζκηθνχ ςπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ κε εηδίθεπζε 

ζηελ νηθηαθή ςπραγσγία (home entertainment) θαζψο επίζεο θαη ε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ 

γηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα (on-line gaming). 

11. Η ζπκκεηνρή ζε αιινδαπέο αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο δηεμαγσγήο αζιεηηθψλ 

ζηνηρεκάησλ. 

12. Η εθκίζζσζε (ή ππεθκίζζσζε) αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο ζε ηξίηνπο. Η πξνκήζεηα 

ή/θαη εκπνξία εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε 

δηνξγάλσζε πάζεο θχζεσο ηπρεξψλ παηρληδηψλ κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ θαη κέζσλ, 

φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ςεθηαθήο ηειεφξαζεο 

θαη δηαδηθηχνπ (internet), ππφ ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο φξνπο ηνπ λφκνπ ζηελ Διιάδα 

ή/θαη ζηελ αιινδαπή, 

13. Η δηνξγάλσζε, πξνβνιή, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία πάζεο θχζεσο ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ θαη κέζσλ, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά 

κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ςεθηαθήο ηειεφξαζεο θαη δηαδηθηχνπ (internet) ππφ ηνπο 

εθάζηνηε ηζρχνληεο φξνπο ηνπ λφκνπ ζηελ Διιάδα ή/θαη ζηελ αιινδαπή, 

14. Η αγνξά, πψιεζε, εθκίζζσζε, κίζζσζε, ππνκίζζσζε θαη ελ γέλεη ε εθκεηάιιεπζε 

αθηλήησλ.  

15. Η ζρεδίαζε, θαηαζθεπή, επηκέιεηα θαη δηαρείξηζε δηαδηθηπαθψλ ηζηνζειίδσλ, θαη 

ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ.  

 

 

 

β) Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε Δηαηξεία δηθαηνχηαη: 

Να ζπκκεηέρεη ζε άιιεο εηαηξείεο κε νπνηνδήπνηε λνκηθφ ηχπν ή λα ζπλεξγάδεηαη κε 

θπζηθά πξφζσπα ή άιιεο επηρεηξήζεηο κε νπνηνδήπνηε λνκηθφ ηχπν, ειιεληθέοεκεδαπέο 

ή αιινδαπέο ή θνηλνπξαμίεο, φηαλ νη ζθνπνί ηνπο είλαη ίδηνη, παξφκνηνη, ζπλαθείο ή 

ζπκπιεξσκαηηθνί κε ηνπο επί κέξνπο ή φινπο ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο. 

Να παξέρεη εηαηξηθέο εγγπήζεηο ζε ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο, ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ή 

θαη ηξίηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ B 

Μεηοτικό Κεθάλαιο-Μεηοτές-Μέηοτοι 

 

Άρθρο 5 

Κεθάλαιο 

 

Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ ΔΤΡΩ δεθαεπηάδεθάμη 

εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ ηξηάληα επηά ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ δεθανθηψ επξψ θαη 

εμήληαδηαθνζίσλ ηεζζάξσλ ιεπηψλ (17.837.918,64ρηιηάδσλ πεληαθφζησλ πελήληα 

ηεζζάξσλ επξψ (16.204.554,00) θαη δηαηξείηαη ζε ζαξάληα ελλέαπέληε εθαηνκκχξηα 

πεληαθφζηεο ζαξάληα ελλέαδψδεθα ρηιηάδεο επηαθφζηεο εβδνκήληα ηέζζεξηο 

(49.549.774εμαθφζηεο πελήληα (45.012.650) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, 
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νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηάληα έμη ιεπηψλ (0,36) ηνπ επξψ. 

 

Σν αλσηέξσ θεθάιαην ζρεκαηίζζεθε σο εμήο: 

(α) Αξρηθά ην Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο νξίζζεθε ζε δξαρκέο εθαηφλ πελήληα 

εθαηνκκχξηα (150.000.000) θαη δηαηξέζεθε ζε εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο (150.000) 

αλψλπκεο κεηνρέο , νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ εθάζηεο (Φ.Δ.Κ. 5194/6-

9-1995 Σ.Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.). 

(β) Με Απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο 

ηεο 30εο Ινπλίνπ 1997 , κεηεηξάπεζαλ νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο απφ αλψλπκεο ζε 

νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαβηβάζηκεο , ιφγσ ππαγσγήο ηεο Δηαηξείαο ζηνλ Αλαπηπμηαθφ 

Νφκν 1892/90 θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε Ν. 5274/Ν.Ν. 5622 ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ( ΦΔΚ ππ’ αξηζκ. 6112/22-8-1997 Σεχρνο Α.Δ. θαη 

Δ.Π.Δ. ). 

(γ) Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 24εο 

Απγνχζηνπ 1998 , α π μ ή ζ ε θ ε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά δηαθφζηα 

εθαηνκκχξηα (200.000.000) δξαρκέο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ππφ ησλ Μεηφρσλ ζην 

Σακείν ηεο Δηαηξείαο , κε ηελ έθδνζε δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) λέσλ νλνκαζηηθψλ 

κεηνρψλ , νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ , θαηαλεκνκέλσλ ζηνπο 

Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηνλ ιφγν ζπκκεηνρήο ελφο εθάζηνπ ζην Κεθάιαην ηεο 

Δηαηξείαο. ( ΦΔΚ ππ’ αξηζκ. 8325/21-10-1999 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ) 

             (δ) Με απφθαζε ηεο Απηφθιεηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ 

ηεο 17εο Φεβξνπαξίνπ 1999 , ε νπνία δηνξζψζεθε κε ηελ απφ 18 Οθησβξίνπ 1999 

Απφθαζε ηεο ‘Δθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο , 

κεηεηξάπεζαλ νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο απφ νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαβηβάζηκεο ζε 

νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη κεηαβηβάζηκεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 2601/98 θαη 

απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηξηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα 

(350.000.000) δξαρκέο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ππφ ησλ Μεηφρσλ ζε ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ε Δηαηξεία , κε ηελ έθδνζε ηξηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ 

(350.000) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ , νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ρηιίσλ (1.000) 

δξαρκψλ , θαηαλεκνκέλσλ ζηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο ελφο 

εθάζηνπ ζην Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ( ΦΔΚ ππ’ αξηζκ. 9838/09-12-1999 Σεχρνο Α.Δ. 

θαη Δ.Π.Δ. ). 

(ε) Με Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ 

ηεο Δηαηξείαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 1999 , ε νπνία επαλέιαβε ηελ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο 

Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 1999 , 

απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ πελήληα 

εθαηνκκπξίσλ (50.000.000) δξαρκψλ , δηά ηεο Κεθαιαηνπνηήζεσο ηζνπφζνπ κέξνπο εθ 

ηνπ Λνγαξηαζκνχ «Τπφινηπν Κεξδψλ Υξήζεσο εηο Νένλ» , κε ηελ έθδνζε πελήληα 

ρηιηάδσλ (50.000) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ , νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ρηιίσλ 

(1.000) δξαρκψλ , δηαλεκνκέλσλ δσξεάλ ζηνπο Μεηφρνπο θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο ελφο 

εθάζηνπ ζην Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. 

(ζη) Με ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 1999 , ε νπνία επαλέιαβε 

ηελ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 

Δηαηξείαο ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 1999 , νξίζζεθαλ νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζε 

νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ειεπζέξσο δηαπξαγκαηεχζηκεο. 

δ) Με ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 1999 , ε νπνία επαλέιαβε ηελ Απφθαζε 

ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 24εο 

Ννεκβξίνπ 1999 , κεηαβιήζεθε ε νλνκαζηηθή αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο θαη νξίζζεθε ζε δξαρκέο ηξηαθφζηεο (300) δη’ εθάζηε ηνχησλ ( ΦΔΚ ππ’ αξηζκ. 

10074/16-12-1999 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ). 
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(ε) Με Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ 

ηεο Δηαηξείαο ηεο 2 Γεθεκβξίνπ 1999 , θαηαξγήζεθε ε Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο 

Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 1999 , 

ε νπνία αθνξνχζε ζηελ θαηά 119.100.000 δξαρκέο αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ , 

θαη κε ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 2 Γεθεκβξίνπ 1999 , απμήζεθε ην κεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο 

Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ δξαρκψλ εθαηφλ ελελήληα ελλέα εθαηνκκπξίσλ ηξηαθφζησλ 

πελήληα  ρηιηάδσλ (199.350.000) κε θαηαβνιή κεηξεηψλ , δη’ εθδφζεσο εμαθνζίσλ 

εμήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (664.500) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ , 

νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηαθνζίσλ (300) δξαρκψλ , νη νπνίεο ζα έρνπλ δηθαίσκα 

απφιεςεο κεξίζκαηνο απφ ηελ Υξήζε 1999 έηνπο , εθ ησλ νπνίσλ εμαθφζηεο ηξηάληα 

ηξεηο ρηιηάδεο  (633.000) κεηνρέο ζα δηαηεζνχλ κε Γεκφζηα Δγγξαθή ζηελ Παξάιιειε 

Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ , νη δε ελαπνκείλαζεο ηξηάληα κία ρηιηάδεο 

πεληαθφζηεο  (31.500) ζα δηαηεζνχλ κε Ιδησηηθή Σνπνζέηεζε. 

(ζ) Με ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 1999 , ε νπνία επαλέιαβε ηελ Απφθαζε 

ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 24εο 

Ννεκβξίνπ 1999 , απεθαζίζζε λνκίκσο , φπσο ε πξνθχςαζα ππέξ ην άξηην δηαθνξά απφ 

ηελ έθδνζε ησλ λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ , αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ 

ινγηζηηθψλ Βηβιίσλ ηεο Δηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε 

κεηνρψλ». 

(η) Με Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ 

ηεο Δηαηξείαο ηεο 18εο Φεβξνπαξίνπ 2002 , αλαθιήζεθε – ιφγσ κε πινπνίεζεο έλεθα 

θαζπζηεξήζεσο ηνπ Υ.Α.Α. – ε Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 1999 ππφ ζηνηρ. (ε) 

παξάγξαθνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ , πνπ αθνξνχζε ζηελ θαηά 199.350.000 δξαρκέο 

αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ( δπλάκεη ηεο νπνίαο είρε θαηαξγεζεί ε 

Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο 

ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 1999 , πνπ αθνξνχζε ζηελ θαηά 119.100.000 δξαρκέο αχμεζε ηνπ 

Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ). 

(ηα) Με ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 18εο Φεβξνπαξίνπ 2002 , αλαθιήζεθαλ νη 

ππφ ζηνηρ. (ζη) θαη (ζ) παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ – παξεπφκελεο ηεο ήδε 

αλαθιεζείζεο ππφ ζηνηρ. (η) ηνπ παξφληνο Απφθαζεο – Απνθάζεηο ηεο απφ 2 Γεθεκβξίνπ 

1999 Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ( ε νπνία 

επαλέιαβε ηηο απφ 24εο Ννεκβξίνπ 1999 Απνθάζεηο ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ). 

(ηβ) Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ 

ηεο Δηαηξείαο ηεο 18εο Φεβξνπαξίνπ 2002 απεθαζίζζε : 

1) ε κείσζε ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηξηαθφζηεο 

πελήληα ρηιηάδεο (350.000) δξαρκέο ή ρίιηα είθνζη επηά θαη δέθα πέληε ιεπηά (1.027,15 ) 

ΔΤΡΩ , κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ ηξηαθφζηεο 

(300) ζε δηαθφζηεο ελελήληα ελλέα θαη 0,86 (299,86) δξαρκέο ή νγδφληα νρηψ ιεπηά 

(0,88) ΔΤΡΩ θαη 

2) ε κεηαηξνπή ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο απφ δξαρκέο ζε ΔΤΡΩ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

11 θαη 12  ηνπ Ν. 2842 ηεο 25/27-9-2000. 

( ΦΔΚ ππ’ αξηζκ. 1704/06-03-2002 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ) 

(ηγ) Με Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ 

ηεο Δηαηξείαο ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 2002 , νξίζζεθαλ νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζε 

νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ειεπζέξσο δηαπξαγκαηεχζηκεο. 

(ηδ) Με ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο 
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πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 2002 , απμήζεθε ην 

κεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ δξαρκψλ εθαηφλ ελελήληα ελλέα 

εθαηνκκπξίσλ δηαθφζησλ πελήληα έμη ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα ( 199.256.970 ) ή 

ΔΤΡΩ πεληαθνζίσλ νγδφληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ εμήληα ( 584.760 ) , κε 

θαηαβνιή κεηξεηψλ , δη’ εθδφζεσο εμαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ( 

664.500 ) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ , νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο δηαθνζίσλ ελελήληα 

ελλέα θαη 0,86 ( 299,86 ) δξαρκψλ ή νγδφληα νρηψ ιεπηψλ ( 0,88 ) ΔΤΡΩ , νη νπνίεο ζα 

έρνπλ δηθαίσκα απφιεςεο κεξίζκαηνο απφ ηελ Υξήζε 2002 έηνπο , εθ ησλ νπνίσλ 

εμαθφζηεο ηξηάληα ηξεηο ρηιηάδεο  ( 633.000 ) κεηνρέο δηεηέζεζαλ κε Γεκφζηα Δγγξαθή 

ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ , νη δε ελαπνκείλαζεο 

ηξηάληα κία ρηιηάδεο πεληαθφζηεο  ( 31.500 ) δηεηέζεζαλ κε Ιδησηηθή Σνπνζέηεζε. 

(ηε) Με ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 2002 , ελεθξίζε λνκίκσο 

φπσο ε πξνθχςαζα ππέξ ην άξηην δηαθνξά απφ ηελ έθδνζε ησλ λέσλ νλνκαζηηθψλ 

κεηνρψλ αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ Βηβιίσλ ηεο Δηαηξείαο 

«Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε κεηνρψλ».  ( ΦΔΚ ππ’ αξηζκ. 8099/31-07-

2002 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ) 

(ηζη) Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηεο 18εο 

Γεθεκβξίνπ 2002 , απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην απηήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη , θαηά ην πνζφ ησλ 

ΔΤΡΩ εθαηφλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδφληα (199.980,00) , πνπ ηζνχηαη 

κε ην ζχλνιν ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ εθδνζεηζνκέλσλ κεηνρψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αζθεζέλησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο , κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ππφ ησλ 

Γηθαηνχρσλ πνπ πξνέβεζαλ ζηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπο Πξναίξεζεο [ ζηελ 

έθδνζε ησλ νπνίσλ είρε πξνβεί ε Δηαηξεία καο ζχκθσλα κε ηελ απφ 28 Ννεκβξίνπ 2002 

Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζέζπηζε ην 

νηθείν «Πξφγξακκα Γηαζέζεσο Μεηνρψλ» ] , κε ηελ έθδνζε δηαθνζίσλ είθνζη επηά 

ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα (227.250) λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ , 

νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο νγδφληα νθηψ ιεπηψλ (0,88) ΔΤΡΩ , νη νπνίεο 

δηεηέζεζαλ ζηνπο σο άλσ Γηθαηνχρνπο θαηά ην πνζνζηφ εμάζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ 

πθ’ εθάζηνπ Γηθαηνχρνπ , θαη κε ηηκή εμάζθεζεο ην πνζφ ησλ ΔΤΡΩ νγδφληα νθηψ 

ιεπηψλ (0,88) αλά δηθαίσκα θαη κεηνρή.( ΦΔΚ ππ’ αξηζκ. 316/17-01-2003 Σεχρνο Α.Δ. 

θαη Δ.Π.Δ. ) 

(ηδ) Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο 

ηεο 18εο Μαξηίνπ 2003 απνθαζίζζεθε: 

α) ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά εμήληα επηά ρηιηάδεο 

νρηαθφζηα ηξηάληα πέληε (67.835,00)ΔΤΡΩ , δηα ηεο Κεθαιαηνπνίεζεο ηζφπνζνπ κέξνπο 

εθ ηνπ Λνγαξηαζκνχ ησλ Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ ηεο Δηαηξείαο «Τπφινηπν θεξδψλ 

ρξήζεσο εηο λέν» , ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ 

νγδφληα νθηψ ιεπηά (0,88) ΔΤΡΩ ζε ελελήληα ιεπηά (0,90) ΔΤΡΩ, 

β) ε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ ελελήληα ιεπηά (0,90) ΔΤΡΩ 

ζε ηξηάληα ιεπηά (0,30) ΔΤΡΩ , κε ηελ έθδνζε έμη εθαηνκκπξίσλ επηαθνζίσλ νγδφληα 

ηξηψλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (6.783.500) λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ , 

νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηάληα ιεπηψλ (0,30)ΔΤΡΩ , νη νπνίεο ζα δηαλεκεζνχλ 

δσξεάλ ζηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ζε αλαινγία δχν (2) λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ 

κεηνρψλ γηα θάζε κία (1) παιαηά θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή.( ΦΔΚ ππ’ αξηζκ. 2606/02-

04-2003 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ) 

(θ) Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηεο 30εο Ννεκβξίνπ 

2005, απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην απηήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

9 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη , θαηά ην πνζφ ησλ ΔΤΡΩ νγδφληα 

ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ νγδφληα (80.280,00) , πνπ ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ηεο νλνκαζηηθήο 

αμίαο ησλ εθδνζεζνκέλσλ κεηνρψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζθεζέλησλ Γηθαησκάησλ 
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Πξναίξεζεο [ ζηελ έθδνζε ησλ νπνίσλ είρε πξνβεί ε Δηαηξεία καο ζχκθσλα κε ηελ απφ 

8 Ινπιίνπ 2005 Γεχηεξε Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο 

καο πνπ ζέζπηζε ην νηθείν «Πξφγξακκα Γηαζέζεσο Μεηνρψλ» ] , κε ηελ έθδνζε 267.600 

λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ , νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο 0,30 ΔΤΡΩ , νη νπνίεο 

δηεηέζεζαλ ζηνπο Γηθαηνχρνπο θαηά ην πνζνζηφ εμάζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πθ’ 

εθάζηνπ Γηθαηνχρνπ, θαη κε ηηκή εμάζθεζεο ην πνζφ ησλ ΔΤΡΩ ηξηάληα ιεπηψλ (0,30) 

αλά δηθαίσκα θαη κεηνρή. ( ΦΔΚ ππ’ αξηζκ. 13105/23-12-2005 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ). 

(θα)  Με απφθαζε ηεο Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 07εο Ννεκβξίνπ 2006 απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο 

Δηαηξείαο θαηά ΔΤΡΩ ηξία εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ηξηάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο εθαηφλ 

έληεθα θαη 0,80 ιεπηά (3.634.111,80) θαη δε σο εμήο: 

-θαηά δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο έμη ρηιηάδεο δηαθφζηα νγδφληα ηέζζεξα 

(2.506.284,00) ΔΤΡΩ, δηα ηεο θεθαιαηνπνηήζεσο ηζφπνζνπ κέξνπο εθ ηνπ Λνγαξηαζκνχ 

ησλ Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ ηεο Δηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε 

Μεηνρψλ» δηά ηεο απμήζεσο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ ηξηάληα (0,30) 

ιεπηά ηνπ ΔΤΡΩ, ζε πελήληα ηέζζεξα (0,54) ιεπηά ηνπ ΔΤΡΩ θαη 

-θαηά ΔΤΡΩ έλα εθαηνκκχξην εθαηφλ είθνζη επηά ρηιηάδεο νθηαθφζηα είθνζη 

επηά θαη 0,80 ιεπηά (1.127.827,80 ΔΤΡΩ) γηα θεθάιαην θίλεζεο, κε ηελ θαηαβνιή 

κεηξεηψλ θαη κε ηελ έθδνζε δχν εθαηνκκπξίσλ νγδφληα νθηψ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ 

εβδνκήληα (2.088.570) λέσλ θνηλψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 

εθάζηεο πελήληα ηέζζεξα ιεπηά ηνπ επξψ (0,54) θαη δηθαίσκα απφιεςεο κεξίζκαηνο 

απφ ηε ρξήζε ηνπ έηνπο 2006, παξερνκέλνπ δηθαηψκαηνο πξνηηκήζεσο ζηνπο παιαηνχο 

κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920 φπσο ηζρχεη, θαζψο επίζεο θαη κε αλαινγία δέθα (10) παιαηψλ κεηνρψλ κε 

δχν (2) λέεο κεηνρέο. 

Με ηελ ίδηα σο άλσ απφθαζε απεθαζίζζε φπσο ε ππέξ ην άξηηνλ δηαθνξά εμ ΔΤΡΩ 

751.885,20 κεηαμχ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο ππέξ ην άξηηνλ 

δηάζεζεο εμ ΔΤΡΩ 0,90 αρζεί ζε ινγαξηαζκφ «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ έθδνζε ησλ 

κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ». 

(θβ) Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο 

ηεο 27εο Ινπλίνπ 2007 απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ΔΤΡΩ 

εμαθφζηεο εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο εμαθφζηα ελελήληα έμη θαη 0,68 (676.696,68 ΔΤΡΩ) 

δηα ηεο θεθαιαηνπνηήζεσο ηζφπνζνπ κέξνπο εθ ηνπ Λνγαξηαζκνχ ησλ Λνγηζηηθψλ 

Βηβιίσλ ηεο Δηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε Μεηνρψλ» κε ηελ 

έθδνζε 1.253.142 λέσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,54 ΔΤΡΩ εθάζηεο, νη νπνίεο ζα 

δηαλεκεζνχλ δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο κε αλαινγία κία (1)  λέα κεηνρή πξνο 

δέθα (10) παιαηέο κεηνρέο. 

(θγ) Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο 

ηεο 27εο Ινπιίνπ 2007 κεηψζεθε ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο απφ 0,54 

ΔΤΡΩ ζε 0,36 ΔΤΡΩ κε ηελ έθδνζε 6.892.281 λέσλ κεηνρψλ, νη νπνίεο ζα δηαλεκεζνχλ 

δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαη’ αλαινγία κία (1) λέαο κεηνρήο πξνο δχν (2) 

παιαηέο.» 

(θδ) Με απφθαζε ηεο Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 5εο Μαΐνπ 2008 απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο 

Δηαηξείαο θαηά ΔΤΡΩ επηαθφζηεο είθνζη έμη ρηιηάδεο εμαθφζηα ηξηάληα θαη 0,12 

(726.630,12) δηα εηζθνξάο κεηνρψλ κε ηελ έθδνζε 2.018.417 λέσλ θνηλψλ κεηά ςήθνπ 

κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,36 ΔΤΡΩ εθάζηεο. 

(θε) Με ηελ απφ 11-09-2008 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξείαο απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαηά πεληαθφζηεο εμήληα 

ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα νθηψ επξψ θαη νθηψ ιεπηά (564.958,08) επξψ κε 

ηελ έθδνζε 1.569.328 λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο 0,36 επξψ ιφγσ 

κεηαηξνπήο 43 νκνινγηψλ ζε κεηνρέο,  εηο εθηέιεζε ησλ φξσλ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ηεο 
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Δηαηξείαο κεηαηξέςηκνπ ζε κεηνρέο  (Φ.Δ.Κ. Σ. Α.Δ. & Δ.Π.Δ. 11111/26-09-2007). Η 

ηπρφλ ππέξ ην άξηην δηαθνξά πνπ ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ έθδνζε ησλ σο άλσ λέσλ 

νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, αλεξρφκελε ζε 1.585.021,28 επξψ, ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο εηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην 

έθδνζε κεηνρψλ».   

(θζη) Με ηελ απφ 14-04-2009 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξείαο απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαηά εθαηφλ είθνζη έμη ρηιηάδεο 

πεληαθφζηα εμήληα ηέζζεξα επξψ θαη δψδεθα ιεπηά (126.564,12) κε ηελ έθδνζε 351.567 

λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο 0,36 επξψ ιφγσ κεηαηξνπήο 9 νκνινγηψλ ζε 

κεηνρέο,  εηο εθηέιεζε ησλ φξσλ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ηεο Δηαηξείαο κεηαηξέςηκνπ ζε 

κεηνρέο  (Φ.Δ.Κ. Σ. Α.Δ. & Δ.Π.Δ. 11111/26-09-2007). Η ππέξ ην άξηην δηαθνξά πνπ 

ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ έθδνζε ησλ σο άλσ λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, αλεξρφκελε ζε 

323.441,64 επξψ, ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο 

εηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε κεηνρψλ». 

(θδ) Με ηελ απφ 21-05-2009 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξείαο απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαηά πελήληα επηά ρηιηάδεο 

εθαηφλ ζαξάληα ηξία επξψ θαη πελήληα δχν ιεπηά (57.143,52) κε ηελ έθδνζε 158.732 

λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο 0,36 επξψ ιφγσ κεηαηξνπήο 4 νκνινγηψλ ζε 

κεηνρέο,  εηο εθηέιεζε ησλ φξσλ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ηεο Δηαηξείαο κεηαηξέςηκνπ ζε 

κεηνρέο  (Φ.Δ.Κ. Σ. Α.Δ. & Δ.Π.Δ. 11111/26-09-2007). Η ππέξ ην άξηην δηαθνξά πνπ 

ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ έθδνζε ησλ σο άλσ λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, αλεξρφκελε ζε 

142.858,80 επξψ, ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο 

εηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε κεηνρψλ». 

(θε) Με απφθαζε ηεο απφ 22-6-2009 Α’ Δπαλαιεπηηθήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 24εο Ινπλίνπ 2010 απμήζεθε ην 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε θαηά νθηψ ΔΤΡΩ έμη εθαηνκκχξηα 

ελληαθφζηεο δεθανρηψ ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα ελλέα ΔΤΡΩ θαη ηξηαληά δχν ιεπηά 

ηνπ επξψ (8.918.959,32) κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε είθνζη ηεζζάξσλ 

εθαηνκκπξίσλ επηαθνζίσλπεληαθφζηεο εβδνκήληα ηεζζάξσλ  ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ 

νγδφληα επηά (24.774.887)ηξεηο ρηιηάδεο νθηαθφζηα εβδνκήληα ηέζζεξα  θαη εμήληα 

νθηψ ιεπηά (6.573.874,68) δηα εηζθνξάο κεηνρψλ κε ηελ έθδνζε 18.260.763 λέσλ θνηλψλ 

κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηάληα έμη ιεπηψλ (0,36) ηνπ ΔΤΡΩ 

θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμνπζηνδνηήζεθε λα θαζνξίζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ 

κεηνρψλ θαη ε ππέξ ην άξηην δηαθνξά πνπ ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ έθδνζε ησλ ελ ιφγσ 

λέσλ κεηνρψλ, ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο 

Δηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε κεηνρψλεθάζηεο. 

 

Άρθρο 6 

   

1. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη  νλνκαζηηθέο, άπιεο, θαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο. 

Δίλαη δπλαηφ λα κεηαηξαπνχλ ζε αλψλπκεο θαη αληίζηξνθα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο.  

2. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη αδηαίξεηεο. ε πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο κεηνρήο, ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ζπγθπξίσλ αζθνχληαη απφ θνηλφ αληηπξφζσπν. Οη ζπγθχξηνη ηεο 

κεηνρήο επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ 

απφ απηή.  

3. Η Δηαηξεία δχλαηαη λα απμάλεη ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε ηελ έθδνζε 

πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, κε ή ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, κεηαηξέςηκσλ ή κε ζε θνηλέο, 

θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν θαη ζα πξνζδηνξίζεη  ηνπο 

εηδηθφηεξνπο φξνπο έθδνζεο, θαηά ην άξζξν 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 

4. Η Δηαηξεία δχλαηαη λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κε ηελ έθδνζε εμαγνξάζηκσλ 

κεηνρψλ, κε ή άλεπ πξνλνκίνπ, , ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαηά ηα 
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νξηδφκελα ζην άξζξν 17β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη.  

 

 

Άρθρο 7 

 

Η θπξηφηεηα ηεο κεηνρήο επάγεηαη απηνδίθαηα ηελ απνδνρή ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο, ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη  

νπνίεο ιακβάλνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο δηθαηνδνζίαο απηψλ θαη ηνπ Νφκνπ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ. 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Άρθρο 8 

 

1. Η Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, απνηεινχκελν απφ πέληε (5) έσο 

έληεθα (11) κέιε εθιεγφκελα γηα πεληαεηή ζεηεία. Καη’ εμαίξεζε, ε ζεηεία ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, εληφο ηεο νπνίαο 

πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επφκελε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, ζε θακία φκσο 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ εμαεηία. 

2. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. Η Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα δχλαηαη λα 

εθιέγεη θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε αληηθαηάζηαζε 

κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε 

άιιν ηξφπν. 

3. Οη εμεξρφκελνη ζχκβνπινη είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη θαη ειεχζεξα αλαθιεηνί.  

 

Άρθρο 9 

 

1. Tν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εθιέγεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ 

παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Η 

εθινγή απηή είλαη δπλαηή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ κειψλ 

δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε. Η αλσηέξσ εθινγή απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε ησλ 

απνκελφλησλ κειψλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο 

ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. Η απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε 

δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζηελ 

ακέζσο πξνζερή γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, 
αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

 

2. Κελσζείζεο ηεο ζέζεσο θάπνηνπ ζπκβνχινπ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο απηνχ ιφγσ 

ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ έθπησζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εθ’ 

φζνλ νη ελαπνκείλαληεο χκβνπινη έρνπλ ηε λφκηκε απαξηία δχλαηαη λα ζπλερίδεη ηε 

δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ειιεηπφλησλ κειψλ θαηά ηα αλσηέξσ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 8 ηνπ 

θ.λ. 2190/1920. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ επηηξέπεηαη 
λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ. 

Άρθρο 10 

 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαινχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 
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ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη 

αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ην απαηηνχλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη 

νπνπδήπνηε αιινχ εθ’ φζνλ ζηελ ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη 

φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 
ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

 

2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο απηνχ. Υξέε 

Γξακκαηέσο ηνπ πκβνπιίνπ εθηειεί έλαο εθ ησλ ζπκβνχισλ, ή νηνζδήπνηε ηξίηνο, 
νξηδφκελνο απφ ην πκβνχιην. 

3, Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε κε ηελ πξνυπφζεζε 

ε πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ λα πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε. 

Άρθρο 11 

 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αζθεί ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο θαη φισλ ησλ ππνζέζεψλ ηεο, εθηφο εθείλσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθδίδεη νκνινγηαθά δάλεηα πάζεο θχζεσο, κε 

εμαίξεζε ηελ έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ κε νκνινγίεο κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ή 

νκνινγηαθψλ δαλείσλ κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο  ζηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο.  

3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ 

εμνπζηψλ ηνπ δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κε, ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο ή ηξίηνπο, θαζνξίδνληαο θαη 

ηελ έθηαζε ησλ αλαηηζέκελσλ εμνπζηψλ. Σα πξφζσπα ζηα νπνία αλαηίζεληαη νη αλσηέξσ 

εμνπζίεο δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξεία, σο φξγαλα απηήο, ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ εμνπζηψλ 

πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ. 

 

Άρθρο 12 

 

Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

επηθπξνχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν 

πξφζσπν πνπ έρεη εηδηθά εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

 

Άρθρο 13 

 

1. Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο,. θαη νη απνθάζεηο απηήο 

ππνρξεψλνπλ φινπο ηνπο κεηφρνπο θαη απηνχο αθφκε ηνπο απφληεο θαη ηνπο 

δηαθσλνχληεο κεηφρνπο. 

2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή αλ απηφο θσιχεηαη, ην κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νξίζεη  σο αλαπιεξσηή ηνπ, 

πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Ο Πξφεδξνο νξίδεη ηνλ πξνζσξηλφ 

γξακκαηέα. Μεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ πίλαθα ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε 

Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη ην νξηζηηθφ πξνεδξείν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν θαη έλαλ γξακκαηέα πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνζπιιέθηε.  

3. Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα ηεο πλέιεπζεο. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ 
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απηψλ εθδίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο 

ηνπ απφ ηνλ Αληηπξφεδξν Γ.. θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ησλ αλσηέξσ 

δχν, απφ ηνλ αξραηφηεξν χκβνπιν.  

  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ’ 

ΔΛΔΓΚΣΔ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΜΔΗΟΨΖΦΗΑ 

 

Άρθρο 14 

 

Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 36 επ. ηνπ θ.λ. 2190/1920.  

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 15 

 

Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα εθηάθηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο 

είλαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 39 επ. ηνπ θ.λ. 2190/1920.  

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ’ 

ΠΔΡΗ ΔΣΖΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΩΝ 

 

 

Άρθρο 16 

 

1.  Η εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη απφ ηελ πξψηε (1ε) Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 

ηξηαθνζηή πξψηε (31ε) Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, νπφηε θαη δηελεξγείηαη ε απνγξαθή ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζπληάζζνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο θαη ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε' 

ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άρθρο 17 

 

Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδεη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 

2190/1920, φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη ε λνκνζεζία πνπ εθάζηνηε δηέπεη εηαηξείεο κε 

κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

 

   

Μοζτάηο, ασθημερόν 
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Ο Πρόεδρος Γ.. & Γιεσθύνων ύμβοσλος 

 

 

 

 

Ροδόλθο Ονηόνι 


