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KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
«ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με ΑΡ.
Γ.Ε.ΜΗ 913601000
(εναρμονισμένο στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εγκρίθηκε από
την από 26.09.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων).)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση – Επωνυμία – Εδρα – Σκοπός - Διάρκεια
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Η επωνυμία της Eταιρείας είναι «ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «ABAΞ A.E.» Στις σχέσεις της με την
αλλοδαπή η επωνυμία της θ' αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ
1. Έδρα της Eταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Ν. Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει
υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε
άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η διεξαγωγή είτε από την ίδια είτε από κοινού μετ’ άλλων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και
στο εξωτερικό, εργασιών ή επιχειρήσεων οικοδομών ή κατασκευών, η κατάρτιση
σχεδίων, αρχιτεκτονικών και οικοδομικών μελετών, η ανάληψη της μελέτης, διεύθυνσης,
ανέγερσης, κατασκευής, συντήρησης, εξοπλισμού, εποπτείας, λειτουργίας ή
κατεδάφισης κτιρίων, οικοδομών και οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικών έργων,
έργων οδοποιίας, χωματουργικών έργων, υδραυλικών έργων, υδροηλεκτρικών έργων,
έργων αεροδρομίων, διαύλων και συναφών προς αεροπορικές επιχειρήσεις
κατασκευών, λιμενικών έργων, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων, έργων
σηράγγων, έργων αποκαλύψεως μεταλλείων, έργων γεωτρήσεων, έργων πρασίνου,
έργων θεμελιώσεων, κατοικιών, διαμερισμάτων, νοσοκομείων και εν γένει οικοδομών
πάσης φύσεως και ειδικότητας, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (δηλαδή έργων του
Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων,
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας, τραπεζών, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και όλων γενικά των υπόλοιπων
έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και η διεξαγωγή οποιωνδήποτε άλλων
δραστηριοτήτων συναφών ή σχετιζόμενων προς τις ανωτέρω, όπως εμπορία, αγορά,
πώληση, ανάπτυξη, μεταφορά δια παντός μεταφορικού μέσου οικοδομικών και άλλων
συναφών υλικών ή εξοπλισμού οικοδομικών ή άλλων έργων καθώς και η διεξαγωγή
εργασιών βυθοκόρων ή βυθοκαθαριστών. Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από
δύτες, βατραχανθρώπους ή με άλλες μεθόδους. Κατασκευαστικές εργασίες για
παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και
συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές.
1.1 Η διεξαγωγή είτε από την ίδια είτε από κοινού μετ’ άλλων, τόσο στην Ελλάδα, όσο
και στο εξωτερικό, εργασιών ή επιχειρήσεων ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων
μηχανικών για σκοπούς οικοδομών ή οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικών,
υδροηλεκτρικών, θερμοηλεκτρικών έργων, έργων αεροδρομίων, λιμένων, οδών,

θερμάνσεως, ψύξεως και η ανάληψη της κατάρτισης μελετών, σχεδίων, της
διεύθυνσης εκτέλεσης, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας πάσης φύσεως
και είδους ηλεκτρομηχανολογικών έργων, μεταλλουργικών βιομηχανιών, έργων
καθαρισμού και επεξεργασίας ύδατος και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων,
έργων χημικών βιομηχανιών, έργων ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η απόκτηση,
αγορά, εκμίσθωση ή απόκτηση επί ενοικιαγορά ή κατασκευή μηχανημάτων,
εξοπλισμού και άλλων αναγκαίων για τις ως άνω επιχειρήσεις υλικών και η
ανάληψη και διεξαγωγή κατά αυτόν τον τρόπο εργασιών μεταφορών με
οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα οικοδομικών υλικών και άλλων σχετικών υλικών
εξοπλισμού κτιρίων.
1.2 Η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της ή της ιδιοκτησίας τρίτων, με
οικοδομήματα που θα υπάρχουν ή που θα ανεγείρει η ίδια, ασκώντας κάθε είδους
επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας
ακινήτων με πώληση ή εκμίσθωση σε τρίτους ολόκληρων ακινήτων ή οριζοντίων
ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρήση, όπως για κατοικία, γραφεία, καταστήματα,
γκαράζ, τουριστική επιχείρηση κλπ. και την άσκηση γενικά τουριστικής επιχείρησης.
1.3 Η εν γένει παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας, η
παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, καθαρισμού, τεχνικής διαχείρισης,
φύλαξης και λοιπών συναφών υπηρεσιών σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα, κτίρια,
έργα υποδομής σε επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
2 Η διενέργεια εμπορικών πράξεων στις οποίες περιλαμβάνεται η αντιπροσώπευση
οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και η εμπορία κάθε είδους οικοδομικών
υλικών, λατομικών προϊόντων, εργαλείων, μηχανημάτων τεχνικών έργων,
ανταλλακτικών και άλλων συναφών ειδών, προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού.
Επίσης η εκμετάλλευση και εκμίσθωση μηχανημάτων τεχνικών έργων.
2.1 Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
α) να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση
εταιρικών τίτλων, σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή υπό ίδρυση, ημεδαπές ή
αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς με τους πιο πάνω σκοπούς,
β) να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις
ή να εισφέρει κλάδο της σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία,
γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο,
δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη, όμοιου ή
παρεμφερούς σκοπού,
ε) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
στ) να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική
μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και
διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για
την ανάληψη εκτελέσεως έργων κάθε είδους από τα αναφερόμενα στις
προηγούμενες παραγράφους και να εκτελεί γενικώς κάθε συναφή εργασία
καθοριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ζ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών,
στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο,
παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.
ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από τη
νόμιμη σύστασή και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2036.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε
αορίστου χρόνου και αντίστροφα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ σαράντα τρία
εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα και ογδόντα
λεπτά
(43.296.454,80€), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα τέσσερα εκατομμύρια
τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες δεκαέξι (144.321.516) κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) η κάθε μία και έχει
καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά και σε είδος:
1.1 Αρχικώς το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τη συστατική πράξη της
εταιρείας ανερχόταν
στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων
(100.100.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δεκα χιλιάδες δέκα (10.010) ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και είχε
εισφερθεί από τους ιδρυτές σε είδος και σε μετρητά (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ
3286/08.12.1986).
1.2 Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία
συνήλθε την 30.06.1992, κατά τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού,
οι μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν από ονομαστικές σε ανώνυμες και μειώθηκε η
ονομαστική αξία της μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε χίλιες (1.000)
δραχμές, με επακόλουθο το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο να διαιρείται σε εκατό
χιλιάδες εκατό (100.100) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)
δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 1576/10.05.1993).
1.3 Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία
συνήλθε την 01.06.1994: α) Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια
ενενήντα
τέσσερα
εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (394.900.000)
με
την
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και
με την έκδοση τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (394.900)
νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και διανομή
αυτών δωρεάν στους παλαιούς μετόχους. β) Μειώθηκε η ονομαστική αξία της
μετοχής από δραχμές χίλιες (1.000) σε δραχμές εκατόν πενήντα (150). γ) Το μετοχικό
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) με
έκδοση
ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών
ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δραχμών και με τιμή εκδόσεως χιλίων
πεντακοσίων (1.500) δραχμών η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και
της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών 1.350 ανά μετοχή, δηλαδή 1.350.000.000 δραχμές
(1.000.000 Χ 1.350) μεταφέρθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό σε
αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Με την ίδια απόφαση της
Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε η εισαγωγή όλων των μετοχών της εταιρείας
στην Κύρια
Αγορά
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ
4112/12.07.1994).
1.4 Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία
συνήλθε την 16.05.1997: α) Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια
πενήντα οκτώ εκατομμύρια (258.000.000) με έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων
είκοσι χιλιάδων (1.720.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας
εκατόν πενήντα (150) δραχμών και με τιμή διαθέσεως χιλίων διακοσίων δραχμών
(1.200) η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και της ονομαστικής αξίας
εκ δραχμών χίλιες πενήντα (1.050) ανά μετοχή, δηλαδή (1.806.000.000) ένα δισ.
οκτακόσια έξι εκατομμύρια δραχμές (1.720.000 Χ 1.050) μεταφέρεται σύμφωνα με τον
νόμο και το Καταστατικό σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 2172/20.05.1997).
1.5 Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία
συνήλθε την 25.11.1998: α) Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν
ογδόντα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (180.600.000), α). με κεφαλαιοποίηση της
υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και
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κτιρίων της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Ν. 2443/96, κατά ποσό δραχμές εξήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες
δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσιες επτά (64.717.907) και β). με κεφαλαιοποίηση μέρους
των φορολογημένων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων κατά δραχμές εκατόν
δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες ενενήντα τρεις (115.882.093),
με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δραχμές τριάντα (30), ήτοι από
δραχμές εκατόν πενήντα (150) σε δραχμές εκατόν ογδόντα (180) η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ
και ΕΠΕ 9462/11.12.1998).
1.6. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία
συνήλθε την 05.08.1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα
δισεκατομμύριο εξακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.625.400.000)
με έκδοση εννέα εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων (9.030.000) νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) δραχμών η κάθε μία και με τιμή
διαθέσεως χιλίων εξακοσίων δραχμών (1.600) και με κατάργηση του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και της
ονομαστικής αξίας εκ δραχμών χιλίων τετρακοσίων είκοσι (1.420) ανά μετοχή, δηλαδή
(12.822.600.000) δώδεκα δισ. οκτακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες
(9.030.000 Χ 1.420) μεταφέρεται σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό σε
αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο . (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ
6634/13.08.1999)
1.7. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία
συνήλθε την 15.06.2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τρία
δισεκατομμύρια οκτακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια (3.879.000.000), α) με
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από φορολογημένα κέρδη κατά ποσό δραχμές
πεντακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (541.800.000) με την έκδοση
τριών εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων (3.010.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών
(άυλοι τίτλοι) ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) δραχμών, β) με καταβολή
μετρητών κατά ποσό τρία δισεκατομμύρια τριακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια
διακόσιες χιλιάδες (3.337.200.000) με την έκδοση δέκα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων
σαράντα χιλιάδων (18.540.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (άυλοι τίτλοι)
ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) δραχμών εκάστη και με τιμή διάθεσης χιλίων
εννιακοσίων (1.900) δραχμών ανά μετοχή ως εξής: 1) Με δικαίωμα προτίμησης των
παλαιών μετόχων για δώδεκα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (12.040.000) νέες κοινές
ονομαστικές μετοχές (άυλοι τίτλοι) ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) δραχμών
και τιμή διάθεσης χιλίων εννιακοσίων (1.900) δραχμών η κάθε μία. 2) Με μερικό
περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για πέντε εκατομμύρια
επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (5.760.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (άυλοι τίτλοι)
ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) δραχμών και τιμή διάθεσης χιλίων
εννιακοσίων (1.900) δραχμών η κάθε μία και 3) Με μερικό περιορισμό του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων για επτακόσιες σαράντα χιλιάδες (740.000) νέες
κοινές ονομαστικές μετοχές (άυλοι τίτλοι) ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180)
δραχμών και τιμή διάθεσης χιλίων εννιακοσίων (1.900) δραχμών η κάθε μία. Η
διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών χιλίων
επτακοσίων είκοσι (1.720) ανά μετοχή, δηλαδή (31.888.800.000) τριάντα ένα
δισεκατομμύρια οκτακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (18.540.000
Χ 1.720) μεταφέρεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό σε αποθεματικό από την
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 6346/06.07.2000).
1.8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την
26.06.2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια
εβδομήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες
(271.297.500) ως εξής: Με κεφαλαιοποίηση: α. ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού
άρθρου 22 Ν. 1828/1989, που σχηματίστηκε από τα κέρδη χρήσεως 01/01 –
31/12/1998, κατά δραχμές τριάντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις
χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τρεις (38.884.573), β. υπεραξίας ακινήτων κατά την
31.12.2000 κατά δραχμές ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες
οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ (84.818.878) και γ. φορολογημένων αποθεματικών
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άρθρου 8 Ν. 2579/98 κατά δραχμές εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες
ενενήντα τέσσερις χιλιάδες σαράντα εννέα (147.594.049) με αύξηση της ονομαστικής
αξίας της μετοχής κατά δραχμές 7,4125 ήτοι από δραχμές 180 σε δραχμές 187,4125.
Επίσης κατά την ως άνω Συνέλευση, αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρίας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ, σύμφωνα
με το Ν. 2842/2000 (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε. 6036/16.07.2001)
1.9. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία
συνήλθε την 31.01.2003, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό
είκοσι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων (20.130.000,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση
μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση
τριάντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (36.600.000) νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών (άυλων τίτλων), ονομαστικής αξίας πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,55
ευρώ) εκάστης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε. 1093/07.02.2003).
1.10. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία
συνήλθε την 26.06.2007, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό
2.196.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α). Του συνόλου του ειδικού αφορολόγητου
αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/89, ποσού 1.605.094,32 ευρώ, β). του
συνόλου της υπεραξίας των ακινήτων του Ν. 2065/92, ποσού 145.964,10 ευρώ και γ).
μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον, ύψους 444.941,58 ευρώ, με την αύξηση της
ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,03 ευρώ. (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε.
7772/13.07.2007).
1.11. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία
συνήλθε την 23.08.2007, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό
των τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (3.132.000,00 €), με την
έκδοση πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (5.400.000) κοινών ονομαστικών
μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,58 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης επτά ευρώ και
εξήντα λεπτών (7,60 €) και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών
μετόχων. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και της ονομαστικής αξίας ποσού
7,02 € ανά μετοχή, δηλαδή τριάντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες οκτώ χιλιάδες ευρώ
(37.908.000,00 €) (= =5.400.000 Χ 7,02) θα αχθεί, σύμφωνα με το Νόμο και το
Καταστατικό, στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Με την από 21.09.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 11 και 13 α του Κ.Ν.
2190/1920 όπως ισχύει σήμερα πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη του ποσού της
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και δη κατά το ποσό των δύο
εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ
(2.583.813,00 €) αντί του αποφασισθέντος από την Γενική Συνέλευση 23/8/2007 ποσού
των τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (3.132.000,00 €). Η
ανωτέρω αύξηση των 2.583.813,00 ευρώ έγινε με την καταβολή μετρητών και με την
έκδοση 4.454.850 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,58 ευρώ η
κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας ποσού 7,02
€ (= 7,60 - 0,58) ανά μετοχή, δηλαδή τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα
τρεις χιλιάδες σαράντα επτά ευρώ (31.273.047,00 €) (=4.454.850 Χ 7,02), θα αχθεί
σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο».
1.12. Με απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία
συνήλθε στις 03.09.2018, αποφασίστηκε: α) Η μείωση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής από 0,58€ σε 0,30€/μετοχή με συνέπεια τη μείωση του ονομαστικού μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων επτακοσίων
σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (21.743.358,00€), με
κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών και β) Η αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ είκοσι εκατομμυρίων
(20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους
μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,45/μετοχή και την έκδοση σαράντα τεσσάρων
εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα
τεσσάρων (44.444.444) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30€/μετοχή. Η Η
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διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και της ονομαστικής αξίας ποσού 0,15 € ανά
μετοχή, δηλαδή έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ
και εξήντα λεπτών του ευρώ, (6.666.666,60€) (= =44.444.444 Χ 0,15) θα αχθεί, σύμφωνα
με το Νόμο και το Καταστατικό, στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ
το άρτιο».
1.13. Στη συνεδρίαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία
συνήλθε στις 27.03.2019, αποφασίστηκε: α. Η προσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρείας στα δεδομένα προ της αύξησης, που είχε αποφασιστεί από την από
03/09/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης αυτής,
ήτοι ορίστηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας στο ποσό των είκοσι τριών
εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ
(23.296.455,00€), διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα
τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (77.654.850) κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) η κάθε μία. β. Η αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ είκοσι εκατομμυρίων
(20.000.000,00 €) και δη κατά ποσό δεκαεννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ
(19.999.999,80€) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους
μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,30/μετοχή και την έκδοση εξήντα έξι εκατομμυρίων
εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (66.666.666) νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30€/μετοχή.
1.14. Στη συνεδρίαση της Επαναληπτικής ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων, η οποία συνήλθε στις 26.09.2019, αποφασίστηκε: α. Η προσαρμογή του
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στα δεδομένα προ της αύξησης, που είχε
αποφασιστεί από την από 27/03/2019 Β΄Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρείας, λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης αυτής, ήτοι ορίστηκε
το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων
διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (23.296.455,00€),
διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες
οκτακόσιες πενήντα (77.654.850) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) η κάθε μία. β. Η αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ είκοσι εκατομμυρίων
(20.000.000,00 €) και δη κατά ποσό δεκαεννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ
(19.999.999,80€) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους
μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,30/μετοχή και την έκδοση εξήντα έξι εκατομμυρίων
εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (66.666.666) νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30€/μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη σχετικής
απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το
δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών,
για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά
την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του
κεφαλαίου.
Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την
πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την
παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το
Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
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2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα
αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, τότε
απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που
λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που
προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί
μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.
3. Η έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου αυτού, συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται
όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν.4548/2018.
4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον
τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα
εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
5. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση, μπορεί με
την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να
αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως
προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο
υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον
χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία
καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των
μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η
εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με
εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,
παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό
δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με
τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Εφόσον η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις
οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος
της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου
με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα
προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη
άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι
νέες μετοχές.
7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το
όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την
επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο
άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14)
ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, η προθεσμία για την άσκηση του
δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν
επιτοκίου. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 6, η
προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως,
από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της
ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην
οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που
δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που
καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και
πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με
το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που
άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν
γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.
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Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση
του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το
Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20
του Ν.4548/2018.
8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία
μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό
το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη
της ως άνω παρ. 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του
δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη
Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού
κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του
δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση
ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να
αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»..
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία
και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως
άνω παρ. 6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που
επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην
οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων
μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το
δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές
αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν
δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους
σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα
προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο
κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν.4548/2018.
10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν
μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που
αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν
συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του
δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση
με την συνολική αύξηση είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο
μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η
αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18
του Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
11. Στις περιπτώσεις έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, παρέχεται με βάση το
Καταστατικό, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη
Γενική Συνέλευση που αποφασίζουν, το μεν Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε Γενική Συνέλευση με
απλή απαρτία και πλειοψηφία, και η εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του
δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει
αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, ή έκθεση της
παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση
του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε
δημοσιότητα.
12. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το
κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για
αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.
13. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο
οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής,
σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, το άρθρο του Καταστατικού περί του
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κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά
τη μερική κάλυψη.
ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ
Οι μετοχές της Eταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και άυλες, κατά τα
προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και μπορούν να τηρούνται σε
λογιστική μορφή ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23 ης
Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018,
όπως ισχύει. Οι μετοχές της Εταιρείας εκδίδονται και τηρούνται στην εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους,
μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής
συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες
λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση
συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο
από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Με αίτηση μετόχων,
που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη
γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν
πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία
επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το
αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το
Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης,
η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με
απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων. Στην απόφαση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η
ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό
Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει
χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός αν οι
αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην
ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η
σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες
πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην
ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς
έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται
κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση
των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο
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της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν
δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής
Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, όπως
ισχύει, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο
της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που
περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής
Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε
αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3
του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με
αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους,
σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών
έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται,
όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως
με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα
ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα
πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων
μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018,
όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του
καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία
της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη
Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την
περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την
παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα
πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των
αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.
4548/2018, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν
λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
7. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 5 και 6, τυχόν αμφισβήτηση ως
προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφασή του, που
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το
Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
8. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας
διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
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9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε
μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με
ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου.
Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα
εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.
10. Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι
αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από
τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών
που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και
η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 124 του Ν. 4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με
κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το
κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των
συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων
σε κάθε άλλη περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το Δικαστήριο, που
δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:
α) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20)
τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι
μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει
αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης
υφιστάμενων μετοχών.
2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις
που παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται
μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
3. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του
καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο
της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες
ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται
όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
4. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων
στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως
ισχύει, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.
5. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και
δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018,
όπως ισχύει.. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή
διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι
αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
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γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018,
όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ)
Έγκριση των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο
109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και
της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.
η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή
λύση της Εταιρείας και
θ) Διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά
ανατίθενται από το Νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και
αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το
Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο Νόμος.
γ) Ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018
όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή
απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη
εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της
απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης
κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή
περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης
ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις
μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους
1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.
4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.
ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην
περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της
έδρας, ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο Καταστατικό.
Επειδή οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η
Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται
η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική
πρόβλεψη του Καταστατικού, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται
μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν
αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να
συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.
4548/2018, όπως ισχύει. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και
ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα
(10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης
τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της
προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
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ΑΡΘΡΟ 13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με
ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής,
καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να
μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’
αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πέραν των ανωτέρω:
α. περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
αα. Τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141
του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί
κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν
τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω
δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή
παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,
ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω
αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό η
Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο Καταστατικό,
κατά την παράγραφο του άρθρου 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης
αντιπροσώπων και
γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή
με ηλεκτρονικά μέσα,εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα
125 και 126 του Ν. 4548/2018,
β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα
πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής
και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,
γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των
εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να
λαμβάνονται αυτά, και
δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι
διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν.
4548/2018.
3. Δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση
κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που
εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην
πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Με εξαίρεση τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής
Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από
την ημέρα της συνεδρίασης.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της
στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο
της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και στο
διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με
τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα
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που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για
την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η
Εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση
της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους
παραπάνω τρόπους.
4. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης,
κάθε μέτοχος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του
αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές
Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
1. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να
συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης
ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
(ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην
περίπτωση εξ’αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η
εξ’αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30)
ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την
περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την
έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ’αναβολής ή της επαναληπτικής
Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε
νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό
αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων
και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη
περίπτωση.
2. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των
εκπροσώπων τους.
3. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή
μέσω αντιπροσώπου.
4. Η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει και χωρίς τη
φυσική τους παρουσία με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα καθώς και με
επιστολική ψήφο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν.
4548/2018.
ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν
μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που
προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή
Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της
αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄αυτή.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη
ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση
ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση
και την επαναληπτική
3. Κατ’εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της
εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην
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επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49
του ανωτέρω Νόμου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση,
διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς
και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται
σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης,
όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ
(1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η
απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ
νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία
και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο
(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν
απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της
επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
ΑΡΘΡΟ 17
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.
2. Κατ’εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 16 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των
ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του, μέχρι την εκλογή
του Προέδρου της. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης γίνεται από την ίδια τη
Συνέλευση με απλή πλειοψηφία.
2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από Γραμματέα και
Ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα
της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των
παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε
ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των
διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.
ΑΡΘΡΟ 19
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα
που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά
που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή τον
Αντιπρόεδρο, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία
τουλάχιστον (3) μέχρι δέκα πέντε (15), κατ΄ ανώτατο όριο μέλη Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ως άνω ορίων, εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο
αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα
αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση,
σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής), που
παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να
συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής
απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι
ελεύθερα ανακλητά.
4. Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από
ορισμένο μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 79 του
Ν. 4548/2018.
ΑΡΘΡΟ 21
–ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που
αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει
επιδίωξη του σκοπού της. Η διοίκηση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο
περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των
εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν
συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την
έκταση αυτής της ανάθεσης.
Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των
εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο
προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήσει συλλογικό όργανο διοίκησης της
εταιρείας, στο οποίο δικαιούται να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση διοικητικών
αρμοδιοτήτων, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκτασή τους.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορισθεί Τεχνικός
Διευθυντής της εταιρείας, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται στη σχετική
απόφαση ορισμού του.
5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου
εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της
ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να συγκροτεί εκτελεστική
επιτροπή, στην οποία να αναθέτει ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντά του, ορίζοντας
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ταυτόχρονα τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και των τρόπο λήψης των
αποφάσεων αυτής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της.
ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε
σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, έναν ή περισσοτέρους
Αντιπροέδρους και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσοτέρους
Εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι
ιδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου επιτρέπεται να
συμπίπτουν με τις ιδιότητες του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή του
Αντιπροέδρου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση
των αρμοδιοτήτων του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και αυτόν όταν απουσιάζει ή
κωλύεται ο Αντιπρόεδρος. Τον Αντιπρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει
ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 23
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση
μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η
αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που
έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό
Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία
(3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση
της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει
τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα
υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της
Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το
ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε
περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής
Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 24
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας.
2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της
έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση
αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην
πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με
τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η
πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες
πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
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4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει
να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα
από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως
ασθένεια ή αναπηρία.
ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά
που ο Νόμος, το
Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή
του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η
συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση
πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει
στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα
μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό
να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην
αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα
που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό
Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας,
επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό
Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας
των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 26
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.
Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων,
ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί
να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται
τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων
που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 27
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από
αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει
στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την
καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας
διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο. Στο
βιβλίο
αυτό
καταχωρίζεται
επίσης
κατάλογος
των
παραστάντων
ή
αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα
παραστάντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από
κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων
τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
εκδίδονται επισήμως από ένα εκ των Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,
Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα
οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12
του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις,, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για
ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των
καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
αποδέίξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του
συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια
αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν
ανατεθεί κατά το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών
οργάνων
ΑΡΘΡΟ 29
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο
στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς
άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,
πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να
μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν
τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει
δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα και με τα ειδικότερα ορίζόμενα στο άρθρο 98 του
Ν.4548/2018.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 30
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για την εκλογή ελεγκτών, οι οποίοι
ελέγχουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) και
είναι αρμόδιοι και για ό,τι άλλο απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1)
Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 32 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014
και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο,
πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από
ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του
τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν
εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το
άρθρο 152 του Ν.4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση
διαχείρισης, και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την
επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
6. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται
από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που τις συνέταξε.
7. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
β) την έκθεση διαχείρισης και
γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου
απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική
Συνέλευση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 149 του
Ν.4548/2018.
ΑΡΘΡΟ 33
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 158, 159 και 160 του
Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης
αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 κράτηση για σχηματισμό
τακτικού αποθεματικού.
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γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος,
όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που
μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018,
διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες
από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 34
ΛΥΣΗ
1. Η Εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία
και πλειοψηφία,
γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της
περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165
και 166 του Ν.4548/2018.
3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε
δημοσιότητα.
ΑΡΘΡΟ 35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι από
δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία
και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να
συμμορφώνονται.
2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν.
4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν
εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου
άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, άλλως
εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.
4548/2018, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που
κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου.
3.Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της
εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε
κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι
της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα
καθήκοντά τους.
4. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για
το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών
καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν
απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης
εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Σε κάθε περίπτωση, η
απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη
των καθηκόντων τους.
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6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη
διάρκεια της εκκαθάρισης.
7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των
αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι
ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές
καταστάσεις
υποβάλλονται
σε
δημοσιότητα.
Επίσης,
συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική
Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών
και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της
εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους,
σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί
να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ’ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 36
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτός
ισχύει.
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