ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (Αρ. ΓΕ.ΜΗ.
57235404000), όπως τροποποιήθηκε και καταρτίσθηκε σε ενιαίο νέο κείμενο με
την απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας της 19.08.2019
Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Η Εταιρία είναι κεφαλαιουχική πολυμετοχική εταιρία με νομική προσωπικότητα για
τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και είναι εμπορική
ανεξάρτητα από τον σκοπό αυτής.
2. Η επωνυμία της εταιρίας, αρχικά ήταν «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ», και μετά την από 30-6-1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων έγινε «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ &
ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με το
εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.
3. Ο τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας ορίζεται από το άρθρο 13 του Νόμου
4548/18.
4. Στοιχεία εντύπων της Εταιρίας. Τα στοιχεία εντύπων της Εταιρίας περιέχουν όσα
ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4548/2018.
Άρθρο 2
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα
ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την κατά το
νόμο δημοσίευση του Καταστατικού αυτού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
και της απόφασης που το εγκρίνει.
2. Η διάρκεια της Εταιρίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να
παρατείνεται με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των μετοχών.
Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ
1.

Σκοπός της Εταιρίας είναι:
Η απόκτηση μετοχών ανωνύμων εταιριών και εν γένει η συμμετοχή σε
επιχειρήσεις που έχουν ως σκοπό ή σκοπούς:
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α)

την παραγωγή ή και αποθήκευση ή και εμπορία και διάθεση οίνων, ζύθου, πάσης
φύσεως άλλων ποτών και τροφίμων, τόσο στην εσωτερική, όσο και τη διεθνή
αγορά,

β)

την ανέγερση προς εκμετάλλευση ή πώληση ακινήτων,

γ)

την παροχή υπηρεσιών οργανώσεως επιχειρήσεων, υπηρεσιών συμβούλων, καθώς
και υπηρεσιών περί την ανάληψη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην Ελλάδα
και τη διεθνή αγορά και

δ)

την εκτέλεση κάθε συναφούς ή παρεμφερούς προς τους παραπάνω σκοπούς
εργασίας.

4.2. Για την επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί:
α)

Να
συνεργάζεται
με
οποιοδήποτε
φυσικό
ή
νομικό
πρόσωπο,
συμπεριλαμβανομένης και της ίδρυσης με αυτά άλλων επιχειρηματικών μονάδων
που επιδιώκουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

β)

Να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και συμβουλές σε συνδεδεμένες και μη
εταιρίες.

γ)

Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των
διατάξεων των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εγγυήσεις υπέρ
τρίτων, ιδία υπέρ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή και πιστώσεις προς συνδεδεμένες
επιχειρήσεις.
Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 16.031.784 Ευρώ, διαιρούμενο σε
26.719.640 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Από τις παραπάνω
μετοχές της Εταιρείας, 25.179.640 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου και 1.540.000
μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες. Το ανωτέρω μετοχικό
κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής:
Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές 42.250.000 και διαιρείται σε 84.500
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών καθεμιάς. Το
ποσό αυτό έχει καταβληθεί όλο από τους ιδρυτές, αρχικούς μετόχους, όπως ορίζεται
στο άρθρο 39 του παρόντος Καταστατικού, που έχει δημοσιευθεί στο υπ’αρ. 20 φύλλο
της 3.1.1976 του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.9.1976 το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 7.750.000 δραχμές, με την έκδοση 15.500 νέων
ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών καθεμιάς. Η
αύξηση αυτή έγινε με την καταβολή μετρητών χρημάτων.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε σε 50.000.000 δραχμές και διαιρείται
σε 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. καθεμιάς.
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Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της
30.6.1982, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά 91.000.000 δρχ. με την έκδοση
182.000 νέων μετοχών, από τις οποίες 153.790 ονομαστικές και 28.210 ανώνυμες,
ονομαστικής αξίας 500 δρχ. καθεμιάς. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας έγινε με την κεφαλαιοποίηση της από 89.258.941 δρχ. υπεραξίας που
προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας, προς
εφαρμογή και σύμφωνα με τη διαδικασία του Ν. 1249/1982 και με την προσαύξηση,
για στρογγυλοποίηση κατά 1.741.059 δραχμές του προς κεφαλαιοποίηση παραπάνω
ποσού της υπεραξίας των ακινήτων.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε σε 141.000.000 δραχμές και
διαιρείται σε 282.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών καθεμιάς.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της
14.12.1986, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 100.000.000 δραχμές με την έκδοση
200.000 νέων μετοχών, από τις οποίες 169.000 ονομαστικές και 31.000 ανώνυμες,
ονομαστικής αξίας 500 δραχμών καθεμιάς. Η αύξηση αυτή έγινε με την καταβολή
μετρητών χρημάτων.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 241.000.000 δραχμές και διαιρείται
σε 482.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών καθεμιάς.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας την
28.10.1987,
α)

η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε από 500 δραχμές σε 200 δραχμές και το
εκ δραχμών 241.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται πλέον σε
1.205.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η καθεμία,

β)

το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 70.000.000 δραχμές με την έκδοση 350.000
νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η καθεμία από τις οποίες 175.000
μετοχές κοινές μετά ψήφου και 175.000 προνομιούχες άνευ ψήφου μη
μετατρέψιμες. Η αύξηση έγινε κατά μεν ποσό δραχμών 62.400.000 με δημόσια
εγγραφή μέσω της Τραπέζης «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.» κατά δε ποσό δραχμών 7.600.000 τοις
μετρητοίς. Οι παραπάνω 350.000 μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο, η δε διαφορά
ήχθη σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 311.000.000 δραχμές,
διαιρούμενο σε 1.555.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η καθεμία.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της
6.10.1988 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται:
α)

σε εκτέλεση των διατάξεων της υπ’αριθμόν Ε.2665/84/22.2.1988 αποφάσεως των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά ποσό δραχμών διακοσίων
σαράντα ενός εκατομμυρίων, εννεακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων, οκτακοσίων
δέκα οκτώ (241.969.818), λόγω κεφαλαιοποιήσεως της εκ δραχμών 241.969.818
κατά τις διατάξεις της παραπάνω αποφάσεως, υπολογισθείσης υπεραξίας των
γηπέδων και κτιρίων της εταιρίας,
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β)

κατά ποσό δραχμών εξήντα εννέα εκατομμυρίων, τριάντα χιλιάδων, εκατόν
ογδόντα δύο (69.030.182) εκ κεφαλαιοποιήσεως μέρους του αποθεματικού εξ
εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι συνολικά κατά ποσό δραχμών τριακοσίων
έντεκα εκατομμυρίων (311.000.000) με την έκδοση 1.555.000 νέων μετοχών. Οι
παραπάνω 1.555.000 νέες μετοχές θα είναι κατ’είδος και ποσότητα αντίστοιχες
προς τις υπάρχουσες μετοχές της εταιρίας και θα διανεμηθούν δωρεάν στους
μετόχους κατ’αναλογία μία νέα μετοχή προς μία παλαιά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 622.000.000 δραχμές,
διαιρούμενο σε 3.110.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η καθεμία.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της
11/4/1990, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών εξήντα δύο
εκατομμυρίων, διακοσίων χιλιάδων (62.200.000) με την έκδοση 311.000 νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η καθεμία, από τις οποίες 276.000 κοινές μετά ψήφου
και 35.000 προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες. Οι παραπάνω 311.000 νέες
μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο η δε διαφορά ήχθη σε αποθεματικό κεφάλαιο εξ
εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 684.200.000
διαιρούμενο σε 3.421.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η καθεμία.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, της
9/11/1992, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε:
α)

κατά ποσό δραχμών 93.190.153 λόγω κεφαλαιοποιήσεως της εκ δραχμών
93.190.153 υπεραξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.1731/1987,

β)

κατά ποσό δραχμών 574.880.516 λόγω κεφαλαιοποιήσεως της εκ δραχμών
574.880.516 υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2065/1992 και

γ)

κατά ποσό δραχμών 16.129.331 από κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού
από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι συνολικά κατά ποσό δραχμών
εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (684.200.000)
με την έκδοση 3.421.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η
καθεμία. Οι παραπάνω 3.421.000 νέες μετοχές θα είναι κατ’είδος και ποσότητα
αντίστοιχες προς τις υπάρχουσες μετοχές της εταιρίας και θα διανεμηθούν δωρεάν
στους μετόχους κατ’αναλογία μία νέα μετοχή προς μία παλαιά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 1.368.400.000
διαιρούμενο σε 6.842.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η καθεμία.
Με απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρείας της 15ης Ιουλίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά
ποσό δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες
χιλιάδες (1.368.400.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 6.842.000
νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως δρχ. 200 η κάθε μία.
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Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.736.800.000 δραχμές,
διαιρούμενο σε 13.684.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρείας της 2ας Δεκεμβρίου 1997 αποφασίσθηκε η ανάκληση της ως άνω
αποφάσεως της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρείας της 15ης Ιουλίου 1997, περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά ποσό δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια
τετρακόσιες χιλιάδες (1.368.400.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά
6.842.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως δρχ. 200 η κάθε μία
και η επαναφορά του Μετοχικού Κεφαλαίου σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια
εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.368.400.000.)
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 1.368.400.000
διαιρούμενο σε 6.842.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η καθεμία.
Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρείας της 2ας Δεκεμβρίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε
κατά ποσό δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες
χιλιάδες (1.368.400.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 6.842.000
νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως δρχ. 200 η κάθε μία.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.736.800.000 δραχμές,
διαιρούμενο σε 13.684.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρείας της 11ης Μαΐου 1998 αποφασίσθηκε η ανάκληση της ως άνω αποφάσεως
της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας
Δεκεμβρίου 1997, περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό
δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες
(1.368.400.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 6.842.000 νέων
μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως δρχ. 200 η κάθε μία και η επαναφορά
του Μετοχικού Κεφαλαίου σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ
εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.368.400.000.)
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 1.368.400.000
διαιρούμενο σε 6.842.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η καθεμία.
Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρείας της 11ης Μαΐου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά
ποσό δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες
χιλιάδες (1.368.400.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 6.842.000
νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως δρχ. 200 η κάθε μία.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.736.800.000 δραχμές,
διαιρούμενο σε 13.684.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της
12ης Ιουλίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 273.680.000
δραχμές με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 1.368.400 νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία. Οι εν λόγω 1.368.400 μετοχές διατέθηκαν
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υπέρ το άρτιο η δε διαφορά ήχθη σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 3.010.480.000 δραχμές,
διαιρούμενο σε 15.052.400 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία.
Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρείας της 5ης Ιανουαρίου 2000 αποφασίσθηκε η ανάκληση της ως άνω
αποφάσεως της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της
12ης Ιουλίου 1999, περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό
δρχ. διακοσίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων
(273.680.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 1.368.400 νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως δρχ. 200 η κάθε μία και η επαναφορά του
Μετοχικού Κεφαλαίου σε δρχ. δύο δισεκατομμύρια επτακόσια τριάντα έξη
εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (2.736.800.000).
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 2.736.800.000
διαιρούμενο σε 13.684.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η καθεμία.
Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρίας της 5ης Ιανουαρίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά
2.736.800.000 δραχμές με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 13.684.000
νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία. Οι εν λόγω
13.684.000 μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο η δε διαφορά ήχθη σε αποθεματικό από
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Με την απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Εταιρίας της 12ης Ιουνίου 2000, λόγω μη υλοποιήσεως της ως άνω αυξήσεως του
μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Επαναληπτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της 5ης Ιανουαρίου 2000, επανεγκρίθηκε η ανωτέρω
απόφαση της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης
Ιανουαρίου 2000 και αποφασίστηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας κατά 2.736.800.000 δραχμές με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά
13.684.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία. Οι εν
λόγω 13.684.000 μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο η δε διαφορά ήχθη σε αποθεματικό
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 5.473.600.000 δραχμές,
διαιρούμενο σε 27.368.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία.
Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της
29ης Ιουνίου 2001 αποφασίσθηκε η έκφραση - μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρίας καθώς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της και σε Ευρώ βάσει του
Ν. 2842/2000, με αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 121.787.600 δρχ., με
κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιο και η μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 200 δρχ. σε 204,45 δρχ.
ή 0,60 Ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 5.595.387.600 δραχμές ή
16.420.800 Ευρώ, διαιρούμενο σε 27.368.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών
204,45 ή 0,60 Ευρώ η κάθε μία.
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Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 25ης
Ιουνίου 2002 αποφασίσθηκε η έκφραση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας καθώς
και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της μόνο σε Ευρώ βάσει του Ν. 2842/2000.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 16.420.800 Ευρώ, διαιρούμενο
σε 27.368.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία.
Με απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρίας της 14ης Ιουλίου 2009 αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρίας κατά 248.790 ευρώ λόγω ακύρωσης 414.650 μετοχών δυνάμει του άρθρου
16 του ν. 2190 / 1920.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 16.172.010 Ευρώ, διαιρούμενο
σε 26.953.350 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Από τις παραπάνω
26.953.350 μετοχές της Εταιρείας 25.413.350 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου και
1.540.000 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες.
Με απόφαση της β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρίας της 28ης Ιουλίου 2010 αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρίας κατά 140.226 ευρώ λόγω ακύρωσης 233.710 μετοχών δυνάμει του άρθρου
16 του ν. 2190 / 1920.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 16.031.784 Ευρώ, διαιρούμενο
σε 26.719.640 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Από τις παραπάνω
μετοχές της Εταιρείας, 25.179.640 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου και 1.540.000
μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες.
Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό
κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των
μετοχών. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την
εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και άρθρου 132 παρ. 2
του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του
Καταστατικού.
2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου με

έκδοση μετοχών μιας κατηγορίας – κοινών ή προνομιούχων.
3. Ορίζεται ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση
της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών
του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό
που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης
από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό
Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει την πενταετία και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε
χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της
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διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να
αυξάνεται κατά 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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή
ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο
υποβάλλονται σε δημοσιότητα και τροποποίηση του Καταστατικού.
4. Με το παρόν Καταστατικό της Εταιρίας ορίζεται και ότι για χρονικό διάστημα που
δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση
μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει
το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το
οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, αλλά απαγορεύεται να αναγράφεται σε
οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό
μέχρι το οποίο δικαιούται η Εταιρία κατά τις παραγράφους 1 και 2 να εκδώσει νέες
μετοχές το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Οι
αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το
οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε
μετοχές της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση
ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24
παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Επί των ως άνω αποφάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η
δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.
Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του
δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος
μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πριν από την έκδοση
του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της
τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 28 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της
κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή
του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Με
την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη
λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να
διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του
Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν
4548/2018. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για
το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων. Οι ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.
6. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην
περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την
έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό
λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί
για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να
συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή
άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
συμψηφισμό των ζημιών αυτών.
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7.α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της
καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη
της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης χρειάζεται να
πιστοποιηθεί αν έγινε ή όχι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους
της Εταιρίας. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής
Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε
δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.
Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες
εισφορές. β. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το
όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που
καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ., η προθεσμία καταβολής
της αύξησης του κεφαλαίου μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για
έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της
αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ. δ. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των
παραγράφων α και β η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή
στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο
Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την
αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με
τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία
καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018. ε. Η καταβολή των μετρητών για
κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις
μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που
τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος,
καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές,
παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο,
υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη
συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Στην περίπτωση αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, το δικαίωμα
προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη
άσκηση δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες
μετοχές.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, 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 Ν.
4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην
περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 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
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την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι
νέες μετοχές.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση
του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος
προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα
στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 Ν. 4548/2018.
4. 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.
5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία
μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό
το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της
προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να
παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι 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. Η δημοσίευση της
πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
6. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα
προτίμησης.
Άρθρο 8
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Το εκ 16.031.784 Ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 26.719.640
μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Από τις παραπάνω μετοχές της
Εταιρείας, 25.179.640 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου και 1.540.000 μετοχές είναι
προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες. Το προνόμιο των παραπάνω μετοχών
συνίσταται 1) στην απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσεως, πριν από τις κοινές μετοχές,
πρώτου μερίσματος που ανέρχεται σε ποσοστό έξι επί τοις εκατό (6%) πάνω στο
καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 2) στην απόληψη, ισότιμα προς τις κοινές μετοχές,
προσθέτου μερίσματος που τυχόν θα καταβληθεί με οποιαδήποτε μορφή 3) στην
περίπτωση μη διανομής μερίσματος ή διανομής μερίσματος μικρότερου του 6% σε μία
ή περισσότερες χρήσεις, στην προνομιακή καταβολή του πιο πάνω πρώτου μερίσματος
ή τη συμπλήρωση αυτού από τα κέρδη των επομένων χρήσεων, 4) στην προνομιακή
απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων
μετοχών από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στην περίπτωση
λύσεως της Εταιρείας. Επίσης στην ισότιμη με τους κατόχους κοινών μετοχών
περαιτέρω συμμετοχή, αναλογικά στο προϊόν της εκκαθαρίσεως, εάν αυτό είναι
ανώτερο του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και άυλες. Είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι τίτλος της μίας μετοχής.

10/32

Κατά τα λοιπά τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και το Νόμο.
3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας και
κάθε μετοχή, πλην των προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου, παρέχει δικαίωμα μιας
ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Σε περίπτωση που
περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία
μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό
εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή,
διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση
αυτών των δικαιωμάτων.
4. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία
του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις
σχετικές διατάξεις.
5. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε
κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
σχετικές διατάξεις.
6. Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού
αποθετηρίου ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων
διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. Επιτρέπεται η έκδοση από την Εταιρία εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018.
Άρθρο 9
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με
τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή
του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από
κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων
ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας, όπως θεματοφύλακες,
μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να
προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της
Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σ’ αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή
διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας
ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το
Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.
3. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την
κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε
διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων, είτε από το καταστατικό, είτε
από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων
και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.
4. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε
περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές
που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό
αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.
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5. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι
παραπάνω απ’ αυτήν.
6. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται ελεύθερα.
Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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 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. 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 Εταιρίας, με
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο
χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. 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. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι
αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης
σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη
δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να
αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή
Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης,
αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει
περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για
την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση
μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
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
Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή
σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω 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.
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5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της
προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων
και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος
άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής
των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας,
με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την
ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες
που αρνήθηκε.
7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης
Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
8. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ’ αυτήν ψήφων. Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη
μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση
του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με
κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρίας από το
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των
συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων
ή σε κάθε άλλη περίπτωση.
9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της
περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το
ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια
εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν
πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού
της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση
ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.
10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου
κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της
Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των
εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να
αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να
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ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να
γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρίας
από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των
συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων
ή σε κάθε άλλη περίπτωση.
Άρθρο 11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέχρι
δεκαπέντε (15) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρίας για δύο (2) έτη θητείας. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να
συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται αυτόματα, κάθε φορά, από τον αριθμό των κάθε
φορά εκλεγμένων (από την συνεδρίαση της Γενικής
Συνελεύσεως) για να
συγκροτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα
ανακλητά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά και
μη εκτελεστικά μέλη. Δύο από τα μη εκτελεστικά θα είναι πάντοτε ανεξάρτητα μέλη.
Ρητά ορίζεται ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να
είναι λιγότερα του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Οι αρμοδιότητες των
εκτελεστικών μελών, των μη εκτελεστικών μελών και των εξ αυτών ανεξάρτητων
εκτελεστικών μελών προσδιορίζονται σύμφωνα με το περιεχόμενο του Ν. 3016/2002.
4. Το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι
και 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, δυναμένου να αποκτά και την ιδιότητα του Διευθύνοντος
Συμβούλου, κατά τα οριζόμενα περί της ιδιότητος και των εξουσιών των Διευθυνόντων
Συμβούλων στο άρθρο 12 του παρόντος.
5. Το παρόν Καταστατικό ορίζει αναφορικά προς τον τρόπο εκλογής Διοικητικού
Συμβουλίου την δυνατότητα όπως προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό
Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος.
Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες
ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες
ψήφους. Το σύστημα της εκλογής αυτής, μπορεί να εισαχθεί ή να καταργηθεί με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 του
άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.
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Άρθρο 12
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ –
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής
περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα
ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με
εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό, ανήκουν στην
αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο
δικαιούται με ειδική απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή
περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά
στελέχη της Εταιρίας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική
των αμοιβών της Εταιρίας αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη
των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και συνάδουν προς τις
διατάξεις του Ν. 3016/2002.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού
σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο
τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν
συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το
Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν
υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
6. Δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με
οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από
αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
7. Ο διορισμός, η εκλογή ή η παύση μελών του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο και των
εκπροσώπων που ασκούν διαχείριση της Εταιρίας ή εκπροσωπούν αυτήν υπόκειται σε
δημοσιότητα σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται όμως ότι οι αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο το προαναφερθέν, ισχύουν από λήψεως
αυτών, έναντι των τρίτων και πριν να γίνει η καταχώρηση του σχετικού Πρακτικού ή
ανακοινώσεως στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος τρίτος λαμβάνει γνώση της
λήψεως της αποφάσεως δια παραδόσεως εις αυτόν αντιγράφου αυτής, εκ μέρους της
Εταιρίας (AΠ 308/1961).
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο κατά τον Ν. 3016/2002, για τη σύνταξη του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
9. Το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις
εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης (άνευ περιορισμού τινός στην έκταση των
ανατιθέμενων εξουσιών) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί
επίσης να επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον
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εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο
νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά
μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το Καταστατικό και προβλέπεται από τις
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των
εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.
10. Κάθε έγγραφο της Εταιρίας, με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις
οποιασδήποτε μορφής και ύψους, για να είναι δεσμευτικό για την εταιρία, πρέπει να
είναι υπογραμμένο από εκείνο το μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο ή
άλλα πρόσωπα, που με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει. Το
Διοικητικό Συμβούλιο, με πρακτικό του μπορεί να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα,
όργανα ή όχι της Εταιρίας, την υπογραφή τέτοιων εγγράφων, είτε αυτά αφορούν σε
συγκεκριμένη περίπτωση ή γενικότερα.
11. Για τα έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν υπάλληλοι της
Εταιρίας, ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.
Άρθρο 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται
σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Η ιδιότητα του
Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
2. Με την επιφύλαξη της αμέσως προηγουμένης ανωτέρω διατάξεως, το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε υπαλλήλους αυτής,
εκ του στελεχιακού δυναμικού της, κατέχοντας θέσεις Διευθύνσεως ή Εποπτείας και
για θέματα αποκλειστικά προσδιοριζόμενα από την αναθέτουσα απόφαση, εντός
πάντοτε του κύκλου του αντικειμένου της εργασίας τους, δυνάμενο βέβαια να αναθέτει
σ’ αυτούς την εκπροσώπηση και για μόνον μέρος του αντικειμένου της εργασίας τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του
ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 14
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που
παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
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 στη
δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να
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αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην
ημερήσια διάταξη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει 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 Εταιρίας 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), ορίζεται όμως ότι τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής
Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 15
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή στο
Πικέρμι Αττικής (20ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος) κάθε φορά που ο νόμος, το
Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του
Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού, στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνον εφόσον
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, και εφόσον
συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή
αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη
του με αίτηση 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.
Άρθρο 16
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
παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων,
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ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των
τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την
περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει
η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 92 παρ. 2 Ν. 4548/2018).
Άρθρο 17
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση
μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα
πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. 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.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.
Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα
πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον
Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο
από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία
υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 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.
4. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι
σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή
τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους
τους συμβούλους.
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να
αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή
άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
6. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο
πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 Ν. 4548/2018.
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Άρθρο 18
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ
1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το
ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει
την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι
αμοιβές και οι τυχόν αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο Προσάρτημα των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων.
3. Δάνεια της Εταιρίας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ασκούντες
διοίκηση (πρόσωπα της παραγράφου 99 και 100 του Ν. 4548/2018) ως ισχύει, ως και η
παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ
αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη
σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα
προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις
εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρίας
σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή
εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας,
απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Η πολιτική αποδοχών που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018
εφαρμόζεται και στα διοικητικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 24 παρ.9.
5. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει
ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής
καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 Ν. 4548/2018.
6. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό
διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής
τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
Άρθρο 19
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές
της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για
δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από του
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σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες
που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για
αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1, 2, 3 του Ν. 4548/2018.
3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την
Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδία εάν ο
Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική
κατάσταση της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η
επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα
που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή
παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που
αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση
επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού
συμφέροντος. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες
συναλλαγές της Εταιρίας.
Κατ' εξαίρεση :
1.α) Η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5
(παρόντος, κατωτέρω) επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί
το εταιρικό συμφέρον, ββ) η Εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή
του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι
λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη
εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί
κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γγ'
και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν
παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το
ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου ή το
ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για Εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε
χρηματιστήριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.
β) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη
υποπερίπτωση δδ) η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας,
και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της
ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της
Εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 (παρόντος, κατωτέρω) χωρίς ειδική άδεια
της Γενικής Συνέλευσης.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων
των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας με τρίτους.
3. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν
παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το
ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης,
εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα
εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις και γενικώς οι απαγορεύσεις του νόμου περί Ανωνύμων
Εταιρειών ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν
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έλεγχο επί της Εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που
ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί
έλεγχο επί της Εταιρίας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του Ν.
4308/2014.
6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που
συνάπτουν τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα
από την Εταιρία κατά την έννοια της παραγράφου του νόμου 4308/2014ή με
ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρία,
καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα
αυτά.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 20
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και
δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της
υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν’ αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του
Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του
εταιρικού κεφαλαίου είτε της κατηγορίας τακτικής αύξησης, είτε της κατηγορίας
έκτακτης αύξησης αυτού. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι
έγκυροι, εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του Καταστατικού, β)
εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του
ισολογισμού της Εταιρίας δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) συγχώνευσης,
διάσπασης μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας,
στ) περί διορισμού εκκαθαριστών, ζ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το
άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων,
αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η) η
απορρόφηση κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 περί ανώνυμης εταιρίας από άλλη
ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής
κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για :
(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ’ αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους
δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να
προκαλέσουν την σύγκλησή της.
(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού γενικότερα στα πλαίσια του Νόμου.
(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και
καθορισμού της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δύναται, υπό
την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην πολιτική αποδοχών της Εταιρίας, να
συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης.
(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που
καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.
(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με φανερή ψηφοφορία, της
συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή των
ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών
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καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του
Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων
και της Εταιρίας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με
μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.
(στ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110
και 112 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.
(ζ) Την ακρόαση των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και
λογαριασμών της Εταιρίας, που έχουν διενεργήσει.
(η) Την έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα απόληψης επί των κερδών,
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018 και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων,
(θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας.
(ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για
παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.
Άρθρο 21
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική
χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα
μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε
έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και εγγραφή προσθέτων θεμάτων στην ημερήσια
διάταξη ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των μετόχων :
Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη
Γενική Συνέλευσης 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. 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 Εταιρίας, 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. 44548/2018, εκτός αν οι αιτούντες
μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
Επίσης, 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 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7)
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
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διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και 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 Εταιρίας, μαζί
με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα
αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της
Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη
δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.
3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που
εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη
λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα
θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των
αποφάσεων την ημέρα, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως
να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της
αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της
προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της
πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι,
τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1224 του Ν. 4548/2018.
4. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση : Οι προσκλήσεις για σύγκληση
Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018
όπως ισχύει. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των
επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη
επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.
5. Ημερήσια Διάταξη : Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να
συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη
εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο
(100%) των μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.
6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα :
(α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία
είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.
(β) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας
μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με
ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο
μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά
μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και ψηφίζει επί των
σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής
Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο
υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές
ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης.
(γ) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας,
μπορεί αν συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με
οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης
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επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις
της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως
άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς
και οι ελεγκτές της Εταιρίας.
(δ) Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (β) και (γ), η Εταιρία μέσω απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική
Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος
προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή
άλλης σύνδεσης.
(ε) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται,
όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας,
ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή
προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε
όλες τις ανωτέρω 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.
(στ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της
προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων
και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 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 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
(ζ) Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ε) και της υποπαραγράφου (στ) ανωτέρω και
αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται
κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο
υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν
προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
(η) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου
εδαφίου της υποπαραγράφου (ε), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την
άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να
γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία
από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των
συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων
σε κάθε άλλη περίπτωση.
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Άρθρο 22
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
1. Δικαίωμα παραστάσεως στην τακτική ή στην έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει κάθε
μέτοχος, που κατέχει τουλάχιστον μία (1) μετοχή μετά ψήφου. Κάθε μετοχή, πλην των
προνομιούχων άνευ ψήφου, παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, ο δε αριθμός των ψήφων
είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και
επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά
την έναρξη της πέμπτης (5ης ) 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 η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες
από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή να
για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα
πρόσκληση, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική
ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ΄ αναβολής
ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί
να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρίας
από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των
συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή
σε κάθε άλλη περίπτωση.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να
αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν
να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη
συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 23
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των
θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα
εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου (εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί
οι νόμιμες προθεσμίες δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την σύγκλησή της).
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται
επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της
συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες, τουλάχιστον,
πριν. H επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως
επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα
του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν
στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του
νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με
την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη
ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
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Άρθρο 24
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της
εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην
επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το
νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του Ν.
4548/2018, στην έκδοση δανείων δι΄ ομολογιών, στη διανομή μερισμάτων ή/και στη
μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού
κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 30
του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 158 του Ν. 4548/2018), στη συγχώνευση,
διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,
παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση
ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες
το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν
απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των
επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη
επίτευξης απαρτίας.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη
συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1
του ιδίου άρθρου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε
απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως
όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου
Μετοχικού Κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και
ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση.
Άρθρο 25
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη
γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση
προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη
ψηφολέκτη.
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Άρθρο 26
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα
που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται
πρακτικά και 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 αναπληρωτή του.

Άρθρο 27
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η
Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση,
αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν
4548/2018.
Άρθρο 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με τις
εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό
ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών λογιστών νομοθεσίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της
έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να
ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά τη
λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το
πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια
μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας,
οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την
ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης
δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει
Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το
Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης
προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας
διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.
Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την
εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε
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περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό,
θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και
υποχρεώσεις.
Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για
περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος
επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις
χρήσεις.
Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της
Εταιρίας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, τα άρθρα 141 επ. του Ν.
4548/2018 ή όπου αλλού προβλέπονται στον Νόμο και που αναφέρονται και στο παρόν
Καταστατικό.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και
λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Άρθρο 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών
υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η
έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρίας
δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.
Άρθρο 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση
από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των
αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το
υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα
ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον
ακόλουθο τρόπο:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων,
που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως
ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20)
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των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι
υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του
μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου
μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ενδεικτικά είτε για την
καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε
για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, είτε για την
κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτό
αποθεματικό.
ΔIAΛYΣH – EKKAΘAPIΣH ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1. Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα
αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης. γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης όπως
ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018 και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης
πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων
της διαδικασίας.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση
της Εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από
το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της
χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Άρθρο 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η
εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του
παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν
εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας ως
άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει
και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσεως δια δικαστικής αποφάσεως ο
εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με τη απόφαση που κηρύσσει την λύση της
Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως
τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό
της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν
περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις οποίες έχουν την υποχρέωση να
συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση
της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις
αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να
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καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. Επίσης οι
εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι
οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που
παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι
εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρου
167 του Ν. 4548/2018.
Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά
της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1017 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω
άρθρα του Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση
εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες
υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και
Γραμματέα, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με τους δύο από τους νεότερους
μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.
Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού
της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που
έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή
μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρίας.
Άρθρο 34
ΓENIKH ΔIATAΞH
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.
4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική
επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις
εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των
τελευταίων.
Άρθρο 35
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το κατά άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο δραχμών σαράντα
δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (42.250.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου
με εισφορές τοις μετρητοίς σε είδος, όπως αναφέρεται παρακάτω:
1.

Ο Στυλιανός Ιωάννη Μπουτάρης εισφέρει στην εταιρία: ι] το ποσό που του
αναλογεί από την καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ανωνύμου Εταιρίας με
την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΥΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ – ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ» που
έχει αποτιμηθεί με την από 10.10.1975 και αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜ 20109
έκθεση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, σε δραχμές
είκοσι επτά εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα τέσσαρες χιλιάδες οκτακόσιες
ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά της δραχμής (27.944.896,40), που εκπροσωπεί
τις 1551 μετοχές που κατέχει ο ανωτέρω σήμερα και ανέρχεται σε δραχμές είκοσι
ένα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες εξήντα πέντε και εξήντα εκατοστά της δραχμής
(21.040.065,60). ιι] Την καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ατομικής του
επιχειρήσεως που έχει αποτιμηθεί με την από 27.9.1975 έκθεση εκτιμήσεως της
επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σε δραχμές εννιακόσιες χιλιάδες
εξακόσιες δύο και σαράντα εκατοστά της δραχμής (900.602,40) και ιιι] δραχμές
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τριακόσιες τριάντα δύο (332) τοις μετρητοίς, δηλαδή εισφέρει συνολικά ένα
εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα μία χιλιάδες και θα λάβει σαράντα τρεις
χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα δύο (43.882) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας δραχμών πεντακοσίων η κάθε μία.
2.

Ο Ιωάννης Στυλ. Μπουτάρης εισφέρει στην εταιρία: ι] Το ποσό που του αναλογεί
από την καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ανωνύμου Εταιρίας με την
επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΥΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ – ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ» που
εκτιμήθηκε όπως αναφέρεται παραπάνω, το οποίο εκπροσωπεί τις 100 μετοχές που
κατέχει ο ανωτέρω σήμερα και ανέρχεται σε δραχμές ένα εκατομμύριο τριακόσιες
πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα οκτώ και τριάντα εκατοστά της
δραχμής (1.356.548,30). ιι] Την καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ατομικής
του επιχειρήσεως που έχει αποτιμηθεί με την από 10.9.1975 έκθεση εκτιμήσεως
της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σε δραχμές δέκα εκατομμύρια
εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα πέντε και εβδομήντα
εκατοστά της δραχμής (10.172.585,70) και ιιι] Δραχμές τριακόσιες εξήντα έξι
(366) τοις μετρητοίς. Δηλαδή εισφέρει συνολικά δραχμές έντεκα εκατομμύρια
πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (11.529.500) και θα λάβει είκοσι
τρεις χιλιάδες πενήντα εννέα (23.059) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία.

3.

Ο Κωνσταντίνος Στυλ. Μπουτάρης, εισφέρει στην εταιρία: ι] Το ποσό που του
αναλογεί από την καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ανωνύμου Εταιρίας με
την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΥΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ – ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ» που
έχει εκτιμηθεί όπως αναφέρεται παραπάνω, το οποίο εκπροσωπεί τις διακόσιες
πέντε (205) μετοχές που κατέχει ο ανωτέρω σήμερα και ανέρχεται σε δραχμές δύο
εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσαρες
(2.780.924), ιι] Την καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ατομικής
επιχειρήσεως που έχει αποτιμηθεί με την από 6.9.1975 έκθεση της εκτιμητικής
επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σε δραχμές τρία εκατομμύρια
διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τέσσαρες και εξήντα
εκατοστά της δραχμής (3.221.574,60), ιιι] Δραχμές εννέα χιλιάδες πεντακόσιες μία
και σαράντα εκατοστά της δραχμής (9.501,40) τοις μετρητοίς. Δηλαδή εισφέρει
συνολικά δραχμές έξι εκατομμύρια δώδεκα χιλιάδες (6.012.000) και θα λάβει
δώδεκα χιλιάδες είκοσι τέσσαρες (12.024) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας
δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία.

4.

Η Φανή Μίσσιου, σύζυγος Στυλιανού Ι. Μπουτάρη, εισφέρει στην εταιρία: ι] Το
ποσό που της αναλογεί από την καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ανωνύμου
Εταιρίας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΥΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ –
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ» που έχει εκτιμηθεί όπως αναφέρεται παραπάνω, το οποίο
εκπροσωπεί τις διακόσιες τέσσαρες (204) μετοχές που κατέχει η ανωτέρω σήμερα
και ανέρχεται σε δραχμές δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες
τριακόσιες πενήντα οκτώ και πενήντα εκατοστά της δραχμής (2.767.358,50) και ιι]
δραχμές εκατόν σαράντα μία και πενήντα εκατοστά της δραχμής (141,50) τοις
μετρητοίς. Δηλαδή εισφέρει συνολικά δραχμές δύο εκατομμύρια επτακόσιες
εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (2.767.500) και θα λάβει πέντε χιλιάδες
πεντακόσιες τριάντα πέντε (5.535) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας
δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία.
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