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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ” και τον διακριτικό τίτλο: “ALPHA TRUSTΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ”.

2.

Σε ξενόγλωσσα κείμενα, η επωνυμία της Εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται
σε πιστή μετάφραση.

3.

Η εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 3371/2005 και του Ν.
4209/2013, όπως ισχύουν σήμερα.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

2.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των
σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα προσδιορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες,
τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και τα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητες του υπευθύνου.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

1.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η αποκλειστική διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών κατά τις
διατάξεις του Ν. 3371/2005 και 4209/2013 και συμπληρωματικά του Ν. 4548/2018, όπως
εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα, η Εταιρεία συνιστά Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων
(ΟΕΕ) υπό την έννοια του Ν.4209/2013 και αναθέτει τη συνολική διαχείρισή της κατ’ άρθρο 6
παρ. 2β του Ν.4209/2013 αποκλειστικά σε εξωτερικό Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών
Επενδύσεων, ο οποίος πληροί όλους τους όρους του Ν.4209/2013.

2.

Η Εταιρεία δύναται να συνεργάζεται με επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς ή
δραστηριοποιούνται εν γένει στον τομέα της κεφαλαιαγοράς, καθώς και να συμμετέχει σ’ αυτές,
τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τους
Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο
Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την
έγκριση του καταστατικού της.
Με την από 4.12.2012 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε μέχρι την 31.12.2019 και εν συνεχεία με την από 10.12.2018
απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της
Εταιρίας παρατάθηκε περαιτέρω και ορίστηκε μέχρι την 31.12.2022. Με την από 25.2.2022
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε εκ
νέου και ορίστηκε μέχρι την 31.12.2032.
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού και
τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο - αύξηση κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης

1.α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά τη σύστασή της, ανήρχετο σε δραχμές δέκα
δισεκατομμύρια (10.000.000.000) και διαιρείτο σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε
ολοσχερώς σε μετρητά με τη σύσταση της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του καταστατικού.
β. Με την από 24.04.01 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,
όπως αυτή επανεγκρίθηκε με την από 30.08.01 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές,
με καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
γ. Με την από 31.01.02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,
αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της
Εταιρείας σε ευρώ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά δραχμές 17.627.500 δηλαδή από
δραχμές 11.000.000.000 σε δραχμές 10.982.372.500, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής
αξίας της μετοχής κατά δραχμές 1,6025 δηλαδή από δραχμές 1.000 σε δραχμές 998,3975 και
ανήλθε σε 32.230.000 ευρώ, διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια (11.000.000) ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.
δ. Με την από 29.10.02 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας, με την οποία αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας
«ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ Δ.Α.Ε.Ε.Χ.» αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο :
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i) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορρροφούμενης εταιρείας ύψους
52.200.000 ευρώ μειωμένο κατά τη συνολική ονομαστική αξία των 2.250.000 ακυρούμενων ιδίων
μετοχών, που κατείχε η απορροφούμενη εταιρεία, ύψους 5.220.000 ευρώ και κατά την ονομαστική
αξία των 135.770 ακυρούμενων μετοχών της Εταιρείας που κατείχε η απορροφούσα και 218.890
ακυρούμενων μετοχών της απορροφούσας που κατείχε Εταιρεία, συνολικού ύψους 956.334,10
ευρώ και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια
διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (78.253.665,90),
διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα
(25.135.660) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,11325288 ευρώ η κάθε μία.
ii) κατά το ποσό των 169.593,30 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορά έκδοσης
μετοχών υπέρ το άρτιο και μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, για τη στρογγυλοποίηση
της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής στο ποσό των 3,12 ευρώ και έτσι, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες
διακόσια πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (78.423.259,20), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε
εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (25.135.660) κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (3,12) η κάθε μία.

ε. Με την από 17.11.2003 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων, αποφασίστηκε:
i) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες
τετρακόσια τριάντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά (158.435,35) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ και
είκοσι τριών λεπτών (7.998,23) και από υπεραξία από συγχώνευση ποσού ευρώ εκατόν πενήντα
χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά και δώδεκα λεπτών (150.437,12), με ανάλογη αύξηση της
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εβδομήντα οκτώ
εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα πέντε
λεπτά (78.581.694,55) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες
εξακόσιες εξήντα (25.135.660) κοινές ονομαστικές μετοχές,
ii) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ευρώ δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες
ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα ένα και πενήντα πέντε λεπτά (14.485.761,55) για
συμψηφισμό των ζημιών χρήσης σε νέο και των ζημιών χρήσης από Ισολογισμό Μετασχηματισμού,
με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανήλθε σε εξήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ
(64.095.933,00) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες
εξήντα (25.135.660) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε
λεπτών (2,55) η κάθε μία.

στ. Με την από 17.05.2004 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
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μετόχων της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας
«ALPHA TRUST-ASSET MANAGER FUND A.E.E.X.», αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο:
i) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ύψους
6.142.500 ευρώ μειωμένο κατά τη συνολική ονομαστική αξία των 238.280 ακυρούμενων ιδίων
μετοχών, που κατείχε η απορροφούμενη εταιρεία, ύψους 278.787,60 ευρώ και κατά την συνολική
ονομαστική αξία των 119.980 ακυρούμενων μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, που κατείχε η
απορροφούσα ύψους 140.376,60 ευρώ και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε
εξήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα
λεπτά (69.819.268,80), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες
οκτακόσιες οκτώ (28.658.808) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,436223754 ευρώ η
κάθε μία.
ii) κατά το ποσό των 108.222,72 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από «Υπεραξία από
συγχώνευση», για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής στο ποσό των
2,44 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα εννέα εκατομμύρια
εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά
(69.927.491,52), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες
οκτακόσιες οκτώ (28.658.808) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και
σαράντα τεσσάρων λεπτών (2,44) η κάθε μία.

ζ. Με την από 11.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,
αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός
εκατομμυρίου εκατόν οκτώ χιλιάδων σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1.108.047,92)
με διαγραφή τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ (454.118) ιδίων μετοχών
της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2,44) καθεμιάς και έτσι
το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα εννέα
χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (68.819.443,60) διαιρούμενο σε είκοσι
οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2,44) η κάθε μία.
η. Με την από 20.02.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,
αποφασίστηκε:
i) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων σαράντα έξι
χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (846.140,70), με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων
επτακοσίων επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (440.707,04), από υπεραξία συγχώνευσης ποσού
χιλίων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (1.146,56), από μετατροπή σε ευρώ ποσού
είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενός λεπτού (20.376,01) και κερδών από
πώληση ιδίων μετοχών ποσού τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα ευρώ και
εννέα λεπτών (383.911,09), με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το
μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες
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πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (69.665.584,30), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ
εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (2,47) η κάθε μία.
ii) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (12.128.016,70), με συμψηφισμό
ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και ανάλογη μείωση της
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πενήντα επτά
εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά
(57.537.567,60), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες
ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τεσσάρων
λεπτών (2,04) η κάθε μία.
iii) Περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών
εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα
λεπτών (3.384.562,80), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους δώδεκα λεπτών (0,12) ανά μετοχή
με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανήλθε σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες τέσσερα ευρώ και ογδόντα
λεπτά (54.153.004,80), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες
εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και
ενενήντα δύο λεπτών (1,92) η κάθε μία.
θ. Με την από 05.08.2009 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το
ποσό των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και
σαράντα λεπτών (1.692.281,40), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους έξι λεπτών (0,06) ανά
μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία
ευρώ και σαράντα λεπτά (52.460.723,40) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες
τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1,86) η κάθε μία.
ι. Με την από 20.10.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,
αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενός
εκατομμυρίου τριακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και σαράντα λεπτών
(1.310.723,40) με διαγραφή επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (704.690) ιδίων
μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1,86) η κάθε μία και
έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα ένα εκατομμύρια εκατόν πενήντα
χιλιάδες (51.150.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες
(27.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών
(1,86) η κάθε μία.
κ. Με την από 17.08.2010 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το
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ποσό των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.375.000,00) ευρώ, με
επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους πέντε λεπτών (0,05) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα
εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (49.775.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε
είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (27.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (1,81) η κάθε μία.
κα. Με την από 22.02.2011 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το
ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.750.000,00) ευρώ, με επιστροφή
κεφαλαίου στους μετόχους δέκα λεπτών (0,10) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής
αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα επτά εκατομμύρια
είκοσι πέντε χιλιάδες (47.025.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες
χιλιάδες (27.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα
ενός λεπτών (1,71) η κάθε μία.
κ.β. Με την από 02.08.2011 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το
ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.375.000,00) ευρώ, με
επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους πέντε λεπτών (0,05) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα
πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (45.650.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά
εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (27.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
ενός ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1,66) η κάθε μία.
Με την από 02.08.2011 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το
ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (1.045.800) με διαγραφή
εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (630.000) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ
και εξήντα έξι λεπτών (1,66) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε
σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ
(44.604.200) διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες
(26.870.0)

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα έξι λεπτών

(1,66) η κάθε μία.
κ.γ. Με την από 24.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι
έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (26.870.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου
στους μετόχους ενός ευρώ (1,00) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα επτά εκατομμύρια επτακόσιες
τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (17.734.200,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια
οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (26.870.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα
έξι λεπτών (0,66) η κάθε μία.
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κ.δ. Με την από 10.07.2012 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας
από εξήντα έξι λεπτά (0,66) σε εξήντα έξι (66,00) ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού
αριθμού των μετοχών (reverse split) από είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες
(26.870.000) κοινές ονομαστικές μετοχές σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (268.700)
κοινές ονομαστικές μετοχές με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε εκατό (100) παλαιές μετοχές και
έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα επτά εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες
διακόσια (17.734.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες
(268.700) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα έξι (66,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 10.07.2012 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Εταιρείας, αποφασίστηκε:
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα τριών
χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (363.626,20), με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων
ενενήντα ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (127.891,64) και κέρδους από πώληση ιδίων
μετοχών ποσού διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και
πενήντα έξι λεπτών (235.734,56), με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι
το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δεκαοκτώ εκατομμύρια ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι έξι
ευρώ και είκοσι λεπτά (18.097.826,20) ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι
έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (11.380.326,20), με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό
«Αποτελέσματα εις νέο» και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 25,00 ευρώ η κάθε μία
και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες δέκα επτά
χιλιάδες πεντακόσια (6.717.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες
επτακόσιες (268.700) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η
κάθε μία.
κ.ε. Με την από 4.12.2012 απόφαση της

Α'

Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το
ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.418.300,00) ευρώ, με
συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και μείωση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής από 25,00 σε 16,00 ευρώ η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια
(4.299.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (268.700) κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.
κ.στ. Με την από 4.12.2012 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό
μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών με έκδοση μέχρι τριών
εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (3.125.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε
σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια
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(54.299.200.0)

ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες

επτακόσιες (3.393.700) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε
μία.
κ.ζ. Με την από 26/4/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η
μερική κάλυψη, της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί με την από 4/12/2012
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων
τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (2.388.800,00) ευρώ με την έκδοση εκατόν
σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων (149.300) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής
αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι τέσσερα
(24.0)

ευρώ. Σε ειδικό λογαριασμό «Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ

το άρτιο» ήχθη ποσό ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια
(1.194.400.0)

ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια

εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (6.688.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες δέκα οκτώ
χιλιάδες (418.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.
κ.η. Με την από 24.4.2014 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το
ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο (6.272,00) ευρώ με διαγραφή τριακοσίων
ενενήντα δύο (392) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε
μία.
κ.θ. Με την από 10.12.2018 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό
των διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο (263.552,00) ευρώ με διαγραφή
δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο (16.472) ιδίων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής
αξίας δεκαέξι (16,00) ευρώ η κάθε μία.
κ.ι. Με την από 5.6.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας,
αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο (300.852,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
κατά 0,75 λεπτά ανά μετοχή.
κ.κ. Με την από 18.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας,
αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο (300.852,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
κατά 0,75 λεπτά ανά μετοχή.
κ.λ. Με την από 22.06.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας,
αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο (300.852,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
κατά 0,75 λεπτά ανά μετοχή.
κ.μ. Με την από 24.06.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η
μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 1 3 , 7 5
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ευ ρ ώ σ ε 3 , 4 3 7 5 και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής μετοχής της Εταιρείας από
τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με αύξηση του συνολικού αριθμού των
κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από 401.136 σε 1.604.544 νέες κοινές ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας 3,4375 ευρώ (stock split 1:4). ‘Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας
ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (€
5.515.620), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα
τέσσερις (1.604.544) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και 4375 του
λεπτού εκάστης.
κ.ν. Με την από 05/08/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε
αποφασισθεί με την από 25.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων
είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (€6.633.429,69), με την έκδοση 1.929.725 νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων
τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€3,4375) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων
σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα εννιά λεπτών (€12.149.049,69), διαιρούμενο σε τρία
εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα εννέα (3.534.269)
κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων
τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 3,4375) εκάστης.
2.

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 κατά την εποχή της έκδοσης
μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος
της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την
ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
δεκατέσσερις (14) ημέρες, 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 ως άνω, μπορούν
κατά την κρίση τους να αποφασίσουν ότι οι μέτοχοι που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης
θα προτιμώνται κατά τη διάθεση των μετοχών που έχουν αναληφθεί ανάλογα με τη συμμετοχή
τους στο υφιστάμενο μετοχικού κεφάλαιο (δικαίωμα προτίμησης «δεύτερου βαθμού»). Η
πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να
μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,
δημοσιεύεται, με επιμέλεια της Εταιρείας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του
δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να αντικατασταθεί με συστημένες “επί αποδείξει”
επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο
μετόχων. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος
προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι
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που εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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.
3.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3,4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού,
μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην
προηγουμένη παράγραφο 2. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους
λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα
δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της
Γενικής Συνέλευσης και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4.

Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της
προηγουμένης παραγράφου 3, 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 παράγραφο 2 του αυτού άρθρου. Επίσης, δεν
υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό
συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας.

5.

Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συντελείται με τροποποίηση αυτού του άρθρου,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3,4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές

1.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.
3371/2005 και άυλες.

2.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας
θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και σε
περίπτωση, όπως εν προκειμένω, που οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, τηρείται από το
κεντρικό αποθετήριο τίτλων και στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο από επιχείρηση
επενδύσεων που έχει το δικαίωμα να φυλάσσει χρηματοπιστωτικά μέσα.

3.

Οι μετοχές της Εταιρείας εισάγονται υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλη
οργανωμένη αγορά σύμφωνα της τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3371/2005.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαίωμα ψήφου

1.

Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα της μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα
δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός
εκπρόσωπος, η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών
είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην εταιρεία για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Δικαιώματα μετόχων

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα, σύμφωνα με τον
νόμο, τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες
νόμους περί Ανωνύμων Εταιρειών, το παρόν Καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 9ο
Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέχρι ένδεκα
(11) μέλη.

2.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση μπορούν να
ανακληθούν και να αντικατασταθούν από την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

4.

Επιτρέπεται να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου νομικό πρόσωπο. Στην
περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την
άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο
ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το
φυσικό πρόσωπο είναι εξ’ ολοκλήρου συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική
διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για
την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός 15 ημερών από το διορισμό του ως μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του
μέλους.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, πριν τη λήξη
της θητείας του, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν
αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η θητεία του
αντικαταστάτη τελειώνει κατά τον χρόνο που θα τελείωνε η θητεία του αντικατασταθέντος. 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, ακόμα
και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 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 εκπροσώπηση της
Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός
αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών. Τα απομένοντα μέλη
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του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση
Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.

Η θητεία των Συμβούλων είναι τριετής, αρχομένη από την εκλογή τους. Η θητεία των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας
πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη της λήξης της θητείας Τακτική Γενική Συνέλευση και
μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. .

2.

Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Παραίτηση και Έκπτωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα ή δεν αντιπροσωπεύεται
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών,
λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση αυτή καθίσταται οριστική από την ημέρα αποδοχής
της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό
Συμβούλιο.

3.

Τηρουμένων των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, δεν επιτρέπεται στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ’
επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό
τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να
συμμετέχουν σε επιχειρήσεις που παρέχουν νόμιμα επενδυτικές υπηρεσίες ή στη διοίκηση των
επιχειρήσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει επίσης
Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από
τους παριστάμενους Συμβούλους.

3.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα,
εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

4.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων,
διευθύνει της εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την ανώτατη εποπτεία της
λειτουργίας της εταιρείας και του προσωπικού της.

5.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.
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ΑΡΘΡΟ 14ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση
της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, τη διεύθυνση των υποθέσεων και την εν γένει
επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις και στο βαθμό που
αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της. Αποφασίζει δε για όλα γενικά τα
ζητήματα του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το

2.

καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει με απόφασή
του την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που
απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων,
καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, στους
Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθορίζοντας
συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας.

2.

Με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει “Επιτροπή Επενδύσεων”
αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα (κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου)
πρόσωπα, Συμβούλους ή μη, στην οποία μπορεί να αναθέτει, ολικά ή μερικά, την άσκηση της
ενεργού πολιτικής επενδύσεων της Εταιρείας, εντός των πλαισίων των εντολών και οδηγιών
του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την άσκηση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος. Το
Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τους όρους λειτουργίας της Επιτροπής Επενδύσεων, την
απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία, τυχόν διοριζόμενους αναπληρωτές και γενικά κάθε θέμα
που αφορά την Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Δικαστική εκπροσώπηση

Για την δόση όρκου που έχει επαχθεί στην εταιρεία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την
παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία
και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση από αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών
αποφάσεων, που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, σε εισαγγελικές ή άλλες αρχές,
η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον
Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, με πρόσκληση του Προέδρου ή
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του κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που
ορίζεται από αυτόν, όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο. Η πρόσκληση προς σύγκληση του
Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πρίν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση
πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να
αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη
αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό
Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε
στην αλλοδαπή, εφ’ όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη
του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. 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 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 18ο
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου και πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή
αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παρ. 3 αυτού του άρθρου, σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός
των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι
μικρότερος των τριών (3). Για εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον
κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
3. Καθένας από τους Συμβούλους μπορεί, ύστερα από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει
έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί
να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία
καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά αυτά
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται στην συνεδρίαση. Σε
περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από
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τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται ή
από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να
αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα
ηλεκτρονικά μέσα.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου/ πολιτική αποδοχών

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο
εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα
άρθρα 110-112 του Ν. 4548/2018 περί πολιτικής αποδοχών.
2. H Εταιρεία δύναται να παρέχει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη σε
συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία με την επιφύλαξη των
οριζομένων στα άρθρα 110-112 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
3. Η Εταιρεία καθ’ όσον χρόνο είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούται να θεσπίζει
πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, εάν υπάρχει για τον γενικό
διευθυντή ή τον αναπληρωτή του σύμφωνα με τα άρθρα 110-112 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η
πολιτική αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και η διάρκειά της ορίζεται
σε τέσσερα έτη από την έγκρισή της. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και
τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις
δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, για όσο
χρονικό διάστημα αυτή ισχύει. Η Εταιρεία θα καταρτίζει έκθεση αποδοχών του εκάστοτε τελευταίου
οικονομικού έτους, την οποία θα υποβάλλει προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως
αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η έκθεση αποδοχών καθίσταται αμελλητί διαθέσιμη στον
διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας χωρίς χρέωση για περίοδο δέκα (10) ετών.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για ζημία που αυτή
υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους,
σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς του Ν. 4548/2018. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων
του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η
επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν
ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για
εμπιστευτικά θέματα της εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως
Συμβούλων.
3.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
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προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα,
υποβάλλονται με τα στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων αυτών σε δημοσιότητα, κατά τα
οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 22ο
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους
μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία
φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου
μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει την έγκριση των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των ελεγκτών (Τακτική Γενική
Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα
αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη
Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να
συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων με
αίτηση των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό
του, ορίζοντας ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα υπολογιζομένων και των
εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να 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/ και εξ αποστάσεως.

3.

Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πρόσκληση, εκτός
από όσα αναγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου:
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α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 Ν.4548/2018
περί δικαιωμάτων της μειοψηφίας, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί
να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία
μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες
σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα 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 αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις
μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 128 παρ.5 του Ν.4548/2018, 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, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126
Ν.4548/2018,
β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ.6
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 στο άρθρο 123 παρ.4 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 Ν.4548/2018. (άρθρο 121 παρ.4
Ν.4548/2018)
4.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται ως εξής: α) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών με την
καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών
στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και γ) σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με
εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια ή εν γένει με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς
διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου
θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο
επενδυτικό κοινό. Ως μέσο που πληροί τις άνω προϋποθέσεις κρίνεται ιδίως και ενδεικτικώς η
δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρεία δεν θα επιβάλλει στους
μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

5.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και εκείνες που εξομοιώνονται μ’ αυτές
οι καταχωρίσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, πρέπει να
πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο
χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση
μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες
ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
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6.

Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να ορίζουν το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο
πραγματοποίησής της.
ΑΡΘΡΟ 25ο
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1.

Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει κάθε
μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας
πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης 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
περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει
ή εάν για την περίπτωση της επαναληπτικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση,
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 συνέλευσης.

2.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να
αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει. Ο διορισμός και
η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται
εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και
υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα
ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για
περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο (άρθρο 128 παρ.2
Ν.4548/2018). Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

3.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι
χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος
άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας
παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η
οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που
ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από
μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της
εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί
τον έλεγχο της εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που
αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α' έως γ'.
Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα τουλάχιστον έτος από την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής, στην οποία έκανε χρήση του
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πληρεξουσίου.
4.

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. .

5.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προθεσμίες των παραγράφων του άρθρου αυτού,
μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για
σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6.

Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο
είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της
Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας,
όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Η
παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα
πρόσωπα.
ΑΡΘΡΟ 26ο
Προετοιμασία Γ ενικής Συνέλευσης

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την
Τακτική Γενική Συνέλευση θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
ελεγκτών. Η Εταιρεία μπορεί να εκπληρώσει την άνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά
στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

2.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι
και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα
της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές
ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά
κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω
εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και
για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε
κάθε μέτοχο και δ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο
απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν
έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια
αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141
του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.
Η Εταιρεία αναρτά τα ως άνω στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο της. Εφόσον δεν είναι δυνατή για
τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ της προηγούμενης
παραγράφου η εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των
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σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα
ζητεί.
ΑΡΘΡΟ 27ο
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου.

2.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική
συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε,
προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή
συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής
ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτήν.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο
χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση
μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες
ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της
Εταιρείας καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
γ)

Μεταβολή του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων
νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) Τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 21 ή την
§ 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Κάθε άλλο θέμα που ρητά προβλέπεται στον Ν. 4548/2018 ότι αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και κάθε μεταβολή του μετοχικού της
κεφαλαίου, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο
28 παρ. 7 του Ν. 3371/2005.
4.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση,
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μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα
(10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης
όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου
κεφαλαίου για όσο χρόνο η Εταιρεία είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά. Νεότερη
πρόσκληση δεν απαιτείται, αν 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.
ΑΡΘΡΟ 28ο
Αποφάσεις Γ ενικής Συνέλευσης/ Πλειοψηφία

1.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που
εκπροσωπούνται σ’ αυτή.

2.

Κατ’ εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 27 του
καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2\3) των ψήφων που εκπροσωπούνται
στη Συνέλευση.

3.

Η Εταιρεία για όσο χρόνο είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά δημοσιεύει στο διαδικτυακό
της τόπο, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε
πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας
για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι,
την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων
ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των
αποχών.
ΑΡΘΡΟ 29ο
Διεύθυνση συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης

Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν
κωλύεται αυτός, ο κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτής του, άλλως ο πρεσβύτερος
των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται
από τον Πρόεδρο. Στη συνέχεια η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός
Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη
ΑΡΘΡΟ 30ο
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς
την Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, εκτός και αν
εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων, οι οποίοι δεν αντιλέγουν στην
συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επί εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.

2.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά
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που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Αντίγραφα πρακτικών
συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος, εφ’ όσον του ζητηθεί από
μέτοχο, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του τελευταίου. Ο
πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή
αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται
καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο Επίσης, στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρίζεται
πίνακας των αυτοπροσώπως παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθένων μετόχων.
3.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της
Γενικής Συνέλευσης ή, αν αυτός κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του.
ΑΡΘΡΟ 31ο
Αποκλειστικές αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση τακτική ή έκτακτη
και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις
αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό
Συμβούλιο και τις τροποποιήσεις ή προσαρμογές διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εκτός από τον διορισμό με το
καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων
σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με
οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας.
δ)

Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Συγχώνευση, πλην της κατά το άρθρο 78 και 78α του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφησης θυγατρικής,
διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.
στ)

Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών
του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.
η) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των
ελεγκτών.
θ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά το
άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.
ΑΡΘΡΟ 32ο
Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου/ απαλλαγή ελεγκτών
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Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση σε φανερή
ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση
και να αποφαίνεται για την απαλλαγή των Ελεγκτών από ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων
είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση
με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 33ο
Τακτικός Έλεγχος της Εταιρείας

1.

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται,
ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως εκάστοτε ισχύει
και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά. .

2.

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας που τις συνέταξε.

ΑΡΘΡΟ 34ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που δεν θα απέχει περισσότερο από
σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών
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 αυτή 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, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την
τελευταία αυτή δυνατότητα.

2.

α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής
Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο
Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα
πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την
εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από
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σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη
δημοσιοποιείται με 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
απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123
παράγραφο 4 του Ν. 4548/2018. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη
αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα
αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής
Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.5 Ν.4548/2018, και να προβούν οι ίδιοι στη
δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη
της εταιρείας.
β) Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, με αίτηση μετόχων που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τίθενται στη
διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 Ν. 4548/2018, έξι (6)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για
θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής
Συνέλευσης, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., αν η σχετική αίτηση
περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης. 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
παρούσες παραγράφους 2α και 2β, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς
σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
3.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνον
φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα
θέματα, ορίζοντας ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση
των μετόχων, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την
χρονολογία αναβολής. Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της
προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων της δημοσίευσης της
πρόσκλησης των μετόχων, σ’ αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων
των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη
αγορά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 Ν.4548/2018 και 25 του παρόντος
καταστατικού.

4.

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
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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 Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της
παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις
μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
5.

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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.

Στις περιπτώσεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 4 και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5
του παρόντος άρθρου, 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.

7.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με
φανερή ψηφοφορία.

8.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
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.

9.

Σε όλες τις ανωτέρω (1-8) περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου 4, 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. Προκειμένου για
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εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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.
10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή/και 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, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας
από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος
διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις
των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε κάθε
περίπτωση δε, 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.
11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τον κατά την προηγούμενη
παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ’ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων
αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών
υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. 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, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το παρόν
άρθρο.
12. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 10 και 11, οφείλουν να αποδεικνύουν
τη μετοχική τους ιδιότητα αλλά και ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να
ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 12 και το άρθρο 124 παρ. 2
Ν.4548/2018.
13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας
μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε
τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς
μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών
από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους
από το μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο
παραπάνω μέτοχος, συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν
επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη οικογένειας
αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014 Στην εξαγορά του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 35ο
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την
τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει επίσης την
έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
4. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική
Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (β) την έκθεση διαχείρισης και (γ) τη γνώμη του
ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και
οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών: (α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω, (β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν
προσβάσιμες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και
(γ) εφόσον πρόκειται για εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ κατατίθενται
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν
υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα: α. τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β. τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, αν δεν υπάρχει
τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί 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. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς
νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν
εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 36ο
Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και
είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
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2. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η διάθεση των κερδών της Εταιρείας, εφόσον και
στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, γίνεται με τον
ακόλουθο τρόπο:
α. αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν
αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β. αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.
δ. το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μη διανομή του προβλεπόμενου εκ του νόμου ελάχιστου μερίσματος, επιτρέπεται μόνο με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων
3 και 44 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του
εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 37ο
Μείωση ιδίων κεφαλαίων

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2)
του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη
της χρήσης, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την
υιοθέτηση άλλου μέτρου.
ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Η Εταιρεία λύνεται:

Λύση

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική
Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,
(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και
28 παρ. 2 του παρόντος
(γ) Μόλις η Εταιρεία κηρυχτεί σε πτώχευση 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.
Η λύση της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επέρχεται με την υποβολή της απόφασης
σε δημοσιότητα.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
Στην περίπτωση α' και δ' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή,
εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθούν ένας ή περισσότεροι
εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική
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Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το
προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές
ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως
εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
ΑΡΘΡΟ 39ο
Εκκαθάριση

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3),
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.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού
Συμβουλίου.
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.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, 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.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της
εκκαθάρισης.
4. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι
οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την
αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε
δημοσιότητα.
5. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση και για σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων πέρατος
της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τα περί έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί
της απαλλαγής των ελεγκτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 40ο

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Ν.
4548/2018, τις διατάξεις του Ν.3371/2005 και του Ν. 4209/2013.
Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, με τις
τροποποιήσεις που έχουν γίνει, όπως ισχύει μετά την από 25.02.2022 απόφαση της Έκτακτης
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Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και την από 05.08.2022 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας.
Κηφισιά,05.08.2022

Βασίλειος Κλέτσας
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