ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε
(Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012)
Άρθρο 1
Επωνυµία
Η επωνυµία της εταιρείας είναι <<ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ>>. Η
επωνυµία αυτή θα χρησιµοποιείται σε ξενόγλωσση απόδοση δια τις σχέσεις της εταιρίας µε τις ξένες
χώρες σε πιστή µετάφραση και γραφή ανάλογα µε τη γλώσσα κάθε ξένης χώρας.

Άρθρο 2
Έδρα
1.-Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος Μεταµορφώσεως Αττικής.
2.-Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα µπορεί η εταιρία να ιδρύει και διατηρεί υποκαταστήµατα, πρακτορεία, εκθετήρια γραφεία και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς επίσης θα µπορεί να ορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε. Τους όρους λειτουργίας αυτών
καθώς και την φύση και την έκταση των εργασιών τους καθορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την σχετική για την ίδρυση τους απόφασή του. Τα δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρίας θα είναι
αποκλειστικά αρµοδία για εκδίκαση κάθε κατά της εταιρίας στρεφόµενης δικαστικής ενέργειας ,εκτός
αν ο Νόµος ορίζει διαφορετικά.
Άρθρο 3
∆ιάρκεια
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.
Η διάρκεια της εταιρίας άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο µητρώο Ανώνυµων Εταιριών
της υπ αριθµ. ΕΜ 11796/11.8.92 απόφασης του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής περί παροχής άδειας
για την σύσταση της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως
των µετόχων λαµβανόµενη µε εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 34 του παρόντος ), µπορεί
να παραταθεί η να συντοµευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας, τροποποιηµένου του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Σκοπός
Α) Σκοπός της εταιρίας είναι
1. Η αγορά προς µεταπώληση και γενικά η εµπορία των πρώτων και βοηθητικών υλών, των εξαρτηµάτων, των ανταλλακτικών και γενικά παντός αντικειµένου η προϊόντος χρησιµοποιούµενου στην επιπλοποιία εν γένει.
2. Η αγορά προς µεταπώληση και η εµπορία οποιουδήποτε προϊόντος και αντικειµένου επαγγελµατικής η οικιακής διακοσµήσεως, υλικών συσκευασίας, η εµπορία ειδών εξοπλισµού, εµφανίσεως, προβολής, αυτοµατισµού και χωροθετικής εκµετάλλευσης και οργανώσεως καταστηµάτων, αποθηκών και
εν γένει επαγγελµατικών και οικιακών χώρων ή πολυχώρων δηµόσιων ή ιδιωτικών εν γένει .
3. Η αγορά προς µεταπώληση και η εµπορία παντός είδους και τύπου συστηµάτων ή εγκαταστάσεων
λυόµενων ραφιών και προκατασκευών κάθε είδους, ειδικών κατασκευών οικιακών η επαγγελµατικών
επιπλώσεων και παντός είδους επίπλων, ειδών και εξαρτηµάτων επαγγελµατικής και οικιακής αρχειο-

θέτησης εν γένει, των εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών αυτών, η επίπλωση και ο εξοπλισµός καταστηµάτων εν γένει, καθώς και η εµπορία ηλεκτρολογικού υλικού, τροχήλατων κατασκευών µεταφοράς
προσώπων και εµπορευµάτων µετά η άνευ αυτοδύναµου κινήσεως. Η εµπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και µικροσυσκευών οικιακής και επαγγελµατικής χρήσεως και προορισµού.
4. Η εµπορία παντός είδους και τύπου εξοπλισµού επαγγελµατικών, δηµόσιων, ιδιωτικών, στεγασµένων και µη χώρων καθώς και οικιών, η εµπορία κάθε είδους αντικειµένου και προϊόντος γραφικής
συµβατικής ή ηλεκτρονικής ή προηγµένης τεχνολογίας ύλης, αναλωσίµων και µη, κάθε προϊόντος και
αντικειµένου υποστήριξης της λειτουργίας γραφείων και γραµµατείας, η εµπορία απορρυπαντικών και
ειδών καθαρισµού, επισιτισµού και εστίασης καθώς και η αγορά προς µεταπώληση, µεταποίηση και
εµπορία χρηστικών εξαρτηµάτων επίπλων και εγκαταστάσεων εν γένει επαγγελµατικού ή οικιακού
προορισµού.
5. Η εκπόνηση µελετών η παροχή συµβουλών και η εκτέλεση κάθε εργασίας διακοσµήσεως και εξοπλισµού καταστηµάτων και οποιουδήποτε άλλου στεγασµένου η υπαίθριου χώρου.
6. Η παραγωγή, επεξεργασία, µεταποίηση, τυποποίηση, η επισκευή και η συντήρηση όλων των παραπάνω προϊόντων των πρώτων υλών των µηχανηµάτων εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών αυτών.
7. Η κατασκευή και τοποθέτηση συστηµάτων και συνθέσεων προβολής εµπορευµάτων εκµεταλλεύσεως επαγγελµατικών, δηµόσιων και ιδιωτικών χώρων καθώς και η κατασκευή και εµπορία ατοµικών
µέσων µεταφοράς µικροαντικειµένων.
8. Η παροχή υπηρεσιών και οι εν γένει δραστηριότητες, εργασίες και επιχειρήσεις εφοδιαστικής και
διανοµών για λογαριασµό τρίτων, αποταµίευσης, αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης, µεταφοράς, τυποποίησης, συσκευασίας και φύλαξης εµπορευµάτων παντός είδους για τα οποία δεν απαιτούνται
ειδικές προδιαγραφές αποθήκευσης ή φύλαξης ή άδεια ∆ηµόσιας Αρχής.
9. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και εκµετάλλευσης εγκεκριµένης φορολογικής αποθήκης, εγκεκριµένου τελωνειακού χώρου και συναφών ή οµοειδών εργασιών τηρούµενων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων επί ιδιόκτητων ή µισθωµένων ή παραχωρούµενων στην εταιρία καθ’ οιανδήποτε τρόπον ακινήτων.
10. Η µελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση και εν γένει εκµετάλλευση συστηµάτων ή
σταθµών φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων και πάρκων γαιωθερµίας µε εφαρµογή υφισταµένων ή
καινοτόµων τεχνολογιών, καθώς και η παραγωγή, εµπορία διανοµή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας
και θερµότητας.
11. Η εφαρµογή µεθόδων και η υποστήριξη εφαρµογών πράσινης ανάπτυξης στην παραγωγή, διάθεση και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας µέσω ηλιακών συστηµάτων και λοιπών ήπιων
µορφών ή/και ανανεώσιµων φυσικών πόρων.
12. Η παραγωγή, µεταφορά, προµήθεια, εµπορία και διανοµή προϊόντων σχετικών µε τη χρήση και
διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
13. Οι επιχειρηµατικές εκµεταλλεύσεις καινοτόµων δραστηριοτήτων και εφαρµογών υψηλής έντασης
και εκµετάλλευσης γνώσης, η εκµετάλλευση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, η εκπόνηση και υλοποίηση
καινοτόµων επιχειρηµατικών σχεδίων και δραστηριοτήτων στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της
θερµότητας και του περιβάλλοντος καθώς και κάθε συστήµατος, προϊόντος εµπορεύµατος, εγκατάστασης και εφαρµογής που είναι αποτέλεσµα προσθετικής ή εξελιγµένης γνώσης, αποσιµπίλισης και
καινοτοµίας στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας ,της θερµότητας και του περιβάλλοντος.
14. Η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα ανάπτυξης και εφαρµογής τεχνοβλαστών spin off και
Spin out και ενδεικτικά σε δράσεις έρευνας, παραγωγής και εφαρµογής νέων προϊόντων, υπηρεσιών,

διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης µε δυνατότητες εµπορικής και επιχειρηµατικής εκµετάλλευσης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενεργείας, της θερµότητας και του
περιβάλλοντος.
15. Η παροχή υπηρεσιών (συµβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων) και η ανάληψη κάθε άλλης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα του σχεδιασµού, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διανοµής
και της εκµετάλλευσης συστηµάτων παραγωγής ή/και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων προϊόντων.
16. Η εταιρία για την επίτευξη των σκοπών της µπορεί να συνεργάζεται µε άλλες επιχειρήσεις που
έχουν παρόµοιο σκοπό και γενικά, επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς, να τις αντιπροσωπεύει και
πρακτορεύει, να συµµετέχει σε αυτές, καθώς και να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, να συµµετέχει σε συνεργαζόµενες εταιρίες, να συµπράττει µε τρίτους ή να αναθέτει
µέρος ή και το σύνολο των εργασιών που αναλαµβάνει σε τρίτους, στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή,
να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων καθώς και να παραχωρεί τη
χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.
17. Η συµµετοχή µε οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση, εταιρία ή κοινοπραξία όµοιου
ή παρεµφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφισταµένη ή ιδρυοµένη, σαν εταίρος ή
διαχειριστής ή µέτοχος ή ιδρυτικό µέλος, Ελληνική, Κοινοτική ή Αλλοδαπή ακόµη και µε σχέση δικαιόχρησης. Οµοίως στους σκοπούς της εταιρίας είναι και η συµµετοχή της είτε αυτοτελώς είτε µε άλλες
επιχειρήσεις σε δηµόσιους η ιδιωτικούς διαγωνισµούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για αντικείµενα
που εµπίπτουν στον σκοπό της.
18. Οι αγοραπωλησίες ακινήτων καθώς και η εκµετάλλευση και ανάπτυξη ακινήτων και δικαιωµάτων
επί ακινήτων εντός και εκτός Ελλάδος, η µίσθωση και η εκµίσθωση ακινήτων και αυτοκινήτων και εν
γένει διαρκών παραγωγικών αγαθών.
19. Οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των ανωτέρω από και προς την αλλοδαπή καθώς και η κάθε είδους συνεργασία για την απόκτηση και εκµετάλλευση τεχνογνωσίας και δικαιωµάτων επί των ανωτέρω αντικειµένων και υπηρεσιών.
20. Η ίδρυση θυγατρικών, εξαρτηµένων η συνδεδεµένων εταιριών ή επιχειρήσεων, υποκαταστηµάτων, γραφείων και πρακτορείων.
21. Η αντιπροσώπευση και κάθε είδους συνεργασία καθώς και η πρακτόρευση οίκων εσωτερικού η
εξωτερικού, που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς σκοπούς.
22. Κάθε συναφής η οµοειδής εργασία προς τα ανωτέρω προς παραγωγή εµπορία και εκµετάλλευση,
η συµµετοχή της εταιρίας σε υφιστάµενες ή συσταθησόµενες επιχειρήσεις, εταιρίες ή κοινοπραξίες
που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς σκοπούς καθώς και κάθε πράξη και δραστηριότητα που έχει
σχέση µε τα είδη, προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες παράγει και εµπορεύεται η εταιρία.
Β) Η Γενική Συνέλευση των µετοχών της εταιρίας µε απόφαση της µπορεί να επεκτείνει ή να περιορίζει
τους σκοπούς της εταιρίας δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά µε το καταστατικό σε δραχµές
(956.000.000) εννιακόσια πενήντα έξι εκατοµµύρια, διαιρούµενο σε 956.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 1000 της κάθε µίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της 30/06/1996 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. (65.000.000) εξήντα πέντε εκατοµµύρια και ανήλθε σε 1.021.000.000 δρχ.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 30/06/1998 το
µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ.(79.000.000) εβδοµήντα εννέα εκατοµµύρια και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ.(1.100.000.000) ένα δισεκατοµµύριο εκατό εκατοµµύρια διαιρούµενο σε
1.100.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 1000 της κάθε µιας ολοσχερώς καταβεβληµένο.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28/08/1999 και
της 28/01/2000 τροποποιήθηκε η ονοµαστική αξία των µετοχών και µειώθηκε σε δρχ. 200 η κάθε µια
και το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά (165.000.000) εκατόν εξήντα πέντε εκατοµµύρια
δρχ. δια της εκδόσεως οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (825.000) νέων ονοµαστικών µετοχών και
έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δρχ. (1.265.000.000) ένα δισεκατοµµύριο διακόσια
εξήντα πέντε εκατοµµύρια διαιρούµενο σε 6.325.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 της κάθε
µιας ολοσχερώς καταβεβληµένο.
Με την από 19/11/2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η
µεταβολή και έκφραση της ονοµαστικής αξίας των µετόχων της Εταιρίας σε Ευρώ και ορίσθηκε η ονοµαστική αξία έκαστης µετοχής από 200 δρχ. σε εξήντα λεπτά (0,60) Ευρώ και το µετοχικό κεφάλαιο
της εταιρίας αυξήθηκε κατά 28.146.250 δρχ. η 82.600 Ευρώ δια της κεφαλαιοποιήσεως έκτακτων αποθεµατικών και έτσι ανήλθε σε 1.293.146.250 δρχ. ήτοι 3.795.000 Ευρώ.
Κατόπιν τούτων το µετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας ανήρχετο σε 1.293.146.250 δρχ. ή 3.795.000
(τρία εκατοµµύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ) Ευρώ διαιρούµενο σε 6.325.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 204,45 δρχ .ή 0,60 (εξήντα λεπτών) Ευρώ της κάθε µιας, ολοσχερώς καταβεβληµένο.
Με απόφαση της από 09/06/2011 τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.391.500,00 ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής η οποία
ανήλθε σε ευρώ 0,82 . Με την ίδια απόφαση το µετοχικό κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό της αυξήσεως ήτοι κατά ποσό 1.391.500,00 ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,82 ευρώ στο ποσό των 0,60 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της µείωσης του κεφαλαίου στους µετόχους της εταιρείας µε καταβολή µετρητών . Μετά ταύτα το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε και πάλι σε
3.795.000,00 ευρώ διαιρούµενου σε 6.325.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ της κάθε µιας, ολοσχερώς καταβεβληµένο.
Με απόφαση της από 28.06.2012 τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρίας, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.012.000,00 ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής η οποία
ανήλθε σε ευρώ 0,76. Με την ίδια απόφαση το µετοχικό κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό της αυξήσεως ήτοι κατά ποσό 1.012.000,00 ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,76 ευρώ στο ποσό των 0,60 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της µείωσης του κεφαλαίου στους µετόχους της εταιρείας µε καταβολή µετρητών.
Μετά ταύτα το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 3.795.000,00 ευρώ διαιρούµενο σε 6.325.000
µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβληµένο
Άρθρο 6
1.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, µε απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δυο
τρίτων (2/3)του συνόλου των µελών του :

α.- να αυξάνει ολικά η µερικά το µετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας δι εκδόσεως νέων µετόχων µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
β .- να εκδίδει οµολογιακό δάνειο για ποσό όµως που δεν µπορεί να υπερβεί το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 α του ΚΝ 2190/1920.
Η εν λόγω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.
2.- Κατ’ εξαιρεση των ανωτέρω διατάξεων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαµβανοµένη κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4
του άρθρου 34 του παρόντος και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2
του ΚΝ 2190/20 σε περίπτωση κατά την οποία τ’ αποθεµατικά της εταιρίας υπερβαίνουν το εν τέταρτον (1/4) του καταβεβληµένου κεφαλαίου.
3.- Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόµενες αυξήσεις του κεφαλαίου
δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
4.- Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως
που αφορά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου η την παροχή εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
για αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών µετοχών των οποίων
τα δικαιώµατα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση των µετόχων της
κατηγορίας που θίγεται σε ιδιαίτερη συνέλευση µε ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από το άρθρο 29 παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά
των σχετικών διατάξεων περί γενικών συνελεύσεων.
5.- Κάθε απόφαση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7α και 7β του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει.
Άρθρο 7
Μετοχές
Οι µετοχές της εταιρίας είναι ονοµαστικές και δύνανται να µετατραπούν σε ανώνυµες οποτεδήποτε µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
2. Οι µετοχές της εταιρίας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και τηρούνται σε αυλή
µορφή στο Σύστηµα Αυλών Τίτλων και εφαρµόζονται για οποιοδήποτε θέµα που αφορά τις µετοχές,
τους µετόχους και την Εταιρία καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις , τις ευχέρειες ή τις διαδικασίες ,όλες οι σχετικές διατάξεις περί Συστήµατος Αυλών τίτλων του ΚΑΑ Α.Ε και του Χ.Α, όπως ισχύουν κάθε φορά.
3. Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρίας γίνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες τις προβλέψεις και τους
κανόνες διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α και οι σχετικές καταχωρήσεις των αγοραπωλησιών
καταχωρούνται στο µητρώο σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις . Ο εγγεγραµµένος στο µητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας εταιρίας ως µέτοχος.
Άρθρο 8
Εξαγοράσιµες Μετοχές
1. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου µε έκδοση εξαγοράσιµων
Μετοχών σύµφωνα µε τις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α του νόµου περί ανωνύµων εταιριών και του παρόντος. Οι µετοχές αυτές µπορούν να εκδίδονται και ως προνοµιούχες µετο-

χές µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται µε δήλωση της εταιρίας κατόπιν αποφάσεως του
∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζει τους όρους και τις λεπτοµέρειες της εξαγοράς εντός των ορίων των
εκάστοτε κειµένων διατάξεων. Η εξαγορά είναι έγκυρη µόνο µε απόδοση της εισφοράς
2. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις ακόλουθες προϋπόθεσης:
α) οι προς εξαγορά µετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί
β) η εξαγορά µπορεί να γίνει µε τη χρησιµοποίηση µόνο ποσών που µπορούν να διανεµηθούν κατα το
άρθρο 44α του ΚΝ 2190/20 ή του προϊόντος νέας έκδοσης µετοχών που πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό
την εξαγορά αυτήν
γ) ποσό ίσο µε την ονοµαστική αξία όλων των µετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει
µέρος αποθεµατικού το οποίο δεν µπορεί εκτός από την περίπτωση µείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου να διανεµηθεί στους µέτοχους. Το αποθεµατικό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για την
αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. Τα παραπάνω δεν ισχύουν
στην περίπτωση που η εξαγορά αυτή έγινε µε τη χρησιµοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης η οποία
πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την εξαγορά αυτή
δ) όταν λόγω της εξαγοράς προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους µετόχους, το ποσό αυτό δεν µπορεί να καταβληθεί.

Άρθρο 9
Έκδοση νέων µετοχών
1.- Η τιµή εκδόσεως νέων µετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να
είναι ίση προς την ονοµαστική αξία αυτών δυναµένη να είναι και ανωτέρα της ονοµαστικής αξίας της
ουδέποτε όµως κατωτέρα.
2.- Σε περίπτωση εκδόσεως νέων µετοχών υπέρ το άρτιο , η διαφορά της τιµής εκδόσεως προς την
ονοµαστική αξία των αποτελεί ειδικό αποθεµατικό εξ εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο µη δυνάµενη
να διατεθεί προς πληρωµή µερίσµατος ή ποσοστών καταβάλλεται δε επί τµηµατικής καταβολής ολόκληρη εφ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως.

Άρθρο 10
∆ικαίωµα προτιµήσεως
Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωµα προτιµήσεως εφ
ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του οµολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως
των µετοχών της εταιρίας και κατ’ αναλογία της συµµετοχής τους εις το υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο
κατά τους όρους προθεσµίες διατυπώσεις δηµοσιότητας και γνωστοποιήσεων και κατά την διαδικασία
που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 7 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.
Μετά την πάροδο της προθεσµίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση
για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15)
ηµερών, οι µετοχές που τυχόν αποµένουν διατίθενται ελεύθερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας σε τιµή όχι κατώτερη της τιµής που καταβάλλουν οι υφιστάµενοι µέτοχοι. Επιπλέον, επιτρέπεται
το δικαίωµα προτίµησης να ασκείται και στη περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου µε εισφορές σε είδος
ή έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές σύµφωνα µε την σχετική περί τούτου
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσµία για την άσκηση του
δικαιώµατος προτίµησης, την προθεσµία αυτή η τυχόν παράταση αυτής ορίζει µε απόφαση του το

∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα στα προβλεπόµενα από το άρθρο (11) του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει,
χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης στην οποία πρέπει να
µνηµονεύεται και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα δηµοσιεύεται στο
τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης της εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Η
κατα τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης µπορούν να
παραληφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του
µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσµίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος
προτίµησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης.
Εξαιρετικά και εφ όσον όλες οι µετοχές της εταιρίας είναι ονοµαστικές η δηµοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης είναι δυνατό να γίνεται µε συστηµένες "επί αποδείξει" επιστολές που στέλνονται στους µετόχους. Με τους περιορισµούς την διαδικασία και τις διατυπώσεις των παραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν µπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωµα προτιµήσεως µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαµβανοµένης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο 11
∆ικαίωµα προαιρέσεως
1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΚΝ
2190/20, µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και το προσωπικό της εταιρίας καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών κατά τη παράγραφο
5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/20, µε τη µορφή δικαιώµατος προαιρέσεως (option) απόκτησης µετοχών , κατά τους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.
2. Ως δικαιούχοι µπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν
υπηρεσίες στην εταιρία σε σταθερή βάση.
3. Η ονοµαστική αξία των µετοχών που διατίθενται δεν πρέπει να υπε
βαίνει συνολικά το 1/10 του καταβεβληµένου κατά την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εάν απαιτείται για την άσκηση του δικαιώµατος προαιρέσεως αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας ή εάν η εταιρία θα χρησιµοποιήσει µετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει κατα το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τον ανώτατο αριθµό µετοχών που µπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν
οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωµα, την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους
δικαιούχους ή τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη µέθοδο προσδιορισµού της τιµής απόκτησης µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ΚΝ 2190/20, τη διάρκεια προγράµµατος καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο.
Με την ίδια απόφαση µπορεί να ανατίθεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ο καθορισµός των δικαιούχων, ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώµατος και οποιοσδήποτε άλλος όρος
του προγράµµατος διάθεσης µετοχών.
5. To ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος εκδίδει στους δικαιούχους
που άσκησαν τα δικαιώµατα τους πιστοποιητικά δικαιώµατα απόκτησης µετοχών και ανά ηµερολογιακό τρίµηνο κατ ανώτατο όριο παραδίδει τις µετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις

µετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους αυξάνοντας το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί
την αύξηση του κεφαλαίου.
Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαµβάνεται ανά ηµερολογιακό τρίµηνο κατα παρέκκλιση των οριζοµένων στο άρθρο 11 του ΚΝ
2190/20. Οι αυξήσεις αυτές του µετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού
και δεν εφαρµόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του ΚΝ 2190/20. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται κατα τον τελευταίο µήνα της εταιρικής χρήσης εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις
κεφαλαίου, να προσαρµόζει µε απόφασή του το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε µετά τις ανωτέρω αυξήσεις τηρώντας τις
διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.
Άρθρο 12
Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή µη το εταιρικό κεφάλαιο. Η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή µη αυτού άπω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός απ’ την λήξη της ορισθείσας προθεσµίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
Η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν µπορεί να ορισθεί µικρότερη των
δεκαπέντε (15) ηµερών και µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα λήψης της σχετικής
απόφασης από το αρµόδιο όργανο της εταιρίας.
Στην περίπτωση που η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσµία καταβολής της αύξησης
του κεφαλαίου αρχίζει από την ηµέρα λήψης της σχετικής αποφάσεις από την γενική συνέλευση των
µετόχων δυνάµενη να παραταθεί από το διοικητικό συµβούλιο για ένα (1) µήνα. Η προθεσµία αυτή δεν
αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.
3.-Μεσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρµόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης
του διοικητικού Συµβουλίου.
Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του κεφαλαίου δηµιουργεί υποχρέωση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
να επαναφέρει, µε απόφασή του το κεφάλαιο στο πριν την αύξηση πόσο και µε τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει µε τον τρόπο αυτόν µέχρι το τελος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσµία καταβολής.
Σε περίπτωση που η κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου των αυξήσεων γίνεται µε µετρητά καθώς και κάθε κατάθεση µε προορισµό την µελλοντική αύξηση του κεφαλαίου πραγµατοποιείται µόνον
µε κατάθεση στο όνοµα της εταιρίας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό οποιασδήποτε τράπεζας που
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
Άρθρο 13
Κτήση ιδίων µετοχών
1.-Η εταιρία δύναται να αποκτήσει δικές της µετοχές είτε της µητρικής της εταιρίας, είτε αυτή η
ίδια, είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της, µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και θα καθορίσει τους όρους και τις σχετικές προϋποθέσεις των σχετικών
αποκτήσεων σύµφωνα πάντα µε το άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Oι ανωτέρω αποκτήσεις γίνονται µε ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ονοµαστική αξία των µετοχών που αποκτήθηκαν, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών τις οποίες
είχε αποκτήσει προηγουµένως η εταιρία και διατηρεί και των µετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο,
το οποίο ενεργούσε στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει προκειµένου για µετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρία είτε από πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο
όνοµά του αλλά για λογαριασµό της εταιρείας, µε σκοπό να διανεµηθούν στο προσωπικό της εταιρίας
ή στο προσωπικό εταιρίας συνδεδεµένης µε αυτήν κατά το άρθρο 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20.
β) η απόκτηση µετοχών συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουµένως η εταιρία και διατηρεί και των µετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο
όνοµά του αλλά για λογαριασµό της εταιρίας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των
ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζοµένου στη παρ. 1 του άρθρου 44α.
γ) η συναλλαγή µπορεί να αφορά µόνο µετοχές που έχουν πλήρως εξοφληθεί
2.-Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα µε απόφαση της λαµβανοµένη µε απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν να προβαίνει σε ολική ή µερική απόσβεση του µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρθρο 15α του ΚΝ
2190/20 όπως ισχύει σήµερα. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί µείωση του µετοχικού κεφαλαίου. Η
απόφαση απόσβεσης του µετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 6 παρ.5
του παρόντος καταστατικού.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 14
Σύνθεση και θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1.Η εταιρία διοικείται υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής απαρτιζόµενου από επτά (7) κατ ελάχιστον και µέχρι δέκα πέντε (15) κατ ανώτατο όριο µελών, προερχόµενου εκ των µετόχων η και µη µετόχων του ακριβούς αριθµού τούτων οριζόµενων εκάστοτε δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
2.Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της
Εταιρίας, µε πενταετή θητεία δυνάµενη να παραταθεί µέχρι της εκλογής του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει µετά την λήξη της θητείας
του δια µυστικής ψηφοφορίας και κατ’ απόλυτη πλειοψηφία σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί η
θητεία να υπερβεί την εξαετία.
3.- Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλέγουν.
4.- Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να εκλεγεί και νοµικό πρόσωπο.
5.- Επιτρέπεται προκειµένου για την εκλογή µελών, να προτείνονται υποψήφιοι βάσει καταλόγων εκ
των οποίων και εκλέγονται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την αναλογία ψήφων που παίρνει
κάθε κατάλογος. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
Άρθρο 15
Αναπλήρωση µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να εκλέγει αναπληρωµατικά µέλη. Εάν για οποιοδήποτε λόγο
κενωθεί θέση συµβούλου, που δεν µπορεί να αναπληρωθεί από κάποιο αναπληρωµατικό εκλεγµένο

από τη Γενική Συνέλευση µέλος, οι αποµένοντας σύµβουλοι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εφ’ όσον είναι
τουλάχιστον τρεις µπορούν να προβούν στην εκλογή αντικαταστατού για το υπόλοιπο της θητείας του
αναπληρωθέντα συµβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση εις την αµέσως επόµενη
Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συµβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η
εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης. Μέχρι να συµπληρωθεί η κενωθείσα θέση
συµβούλου η εταιρία νοµίµως διοικείται υπό των εναποµενόντων συµβούλων εφ’ όσον έχουν την νόµιµη απαρτία.
2. Η Εταιρία δύναται επίσης, εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συµβούλου να συνεχίσει
να διοικείται και να εκπροσωπείται από τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου χωρίς να γίνει
αντικατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναποµείναντα µέλη είναι πλέον του ηµίσεως του συνόλου των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πριν την κένωση θέσεως και ποτέ λιγότερα των τριών.
Άρθρο 16
Συγκρότησης ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. - Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µε την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα,
εκλέγοντας τον Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει ένα Αντιπρόεδρο ως και ένα ή περισσότερους ∆ιευθύνοντας ή Εντεταλµένους Συµβούλους, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρµοδιότητες
των.
2. - Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα η κωλυόµενο αναπληρώνει καθ’ όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος
και τούτου κωλυόµενου ο εκάστοτε υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οριζόµενος Σύµβουλος.
3 .- Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Εντεταλµένος Σύµβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι.
4. -

Τα καθήκοντα του Προέδρου, του Εντεταλµένου Σύµβουλου ή του ∆ιευθύνοντος Σύµ-

βουλου της Εταιρίας δύναται να ανατεθούν εις ένα και το αυτό πρόσωπο.
Άρθρο 17
Σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και εκτός αυτής σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτή του όποτε κρήνη
τούτο απαραίτητο µε πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη του µία (1) τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνον εφ’ όσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην
λήψη των αποφάσεων.
Την σύγκληση του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των µελών του µε
αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το
διοικητικό συµβούλιο µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την υποβολή της.
Σε περίπτωση αρνήσεις του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συµβούλιο µέσα στην άνω
προθεσµία η εκπρόθεσµης σύγκλησης του επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συµβούλιο µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την λήξη του επταήµερου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του διοικητικού συµβουλίου.
Στην άνω αίτηση τους πρέπει µε ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα, µε τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συµβούλιο

Άρθρο 18
Λήψη αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1.-Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ’ όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων σε κάθε περίπτωση δε πρέπει
να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) µέλη
2.-Σύµβουλος κωλυόµενος δύναται να εκπροσωπείται µόνο υπό ετέρου συµβούλου. Έκαστος
σύµβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει µόνο έναν απόντα σύµβουλο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχοµένη εγγράφως δύναται να αφορά σε µια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Νοµικό
πρόσωπο εκπροσωπείται δια οριζοµένου φυσικού προσώπου.
3.-Αι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευοµένων µελών επιφυλασσοµένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του
άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητηµάτων προσωπικών οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
λαµβάνονται δια µυστικής ψηφοφορίας. Σε περιπτώσει ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
4.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η τους
αντιπρόσωπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακόµη και αν δεν έχει
προηγηθεί συνεδρίαση.
Άρθρον 19
Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών,
καταχωριζοµένων εις το προς τούτο τηρούµενο ειδικό βιβλίο που τηρείται και κατά το µηχανογραφικό
σύστηµα υπογραφόµενων υπό του Προέδρου και των παρισταµένων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συµβούλων. Τα πρακτικά είναι δυνατόν να υπογράφονται µόνον από τον Πρόεδρο του ∆Σ και
από άλλο πρόσωπο που θα ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός ή εκτός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.-Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδίδονται από τον
Πρόεδρο του ∆.Σ η το προσώπου που έχει ορισθεί χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
3.-Ουδείς σύµβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων
στις οποίες έλαβε µέρος, δικαιούται όµως να ζητήσει την αναγραφή της γνώµης του στα πρακτικά εάν
διαφωνεί προς την λαµβανοµένη απόφαση
Η υπογραφή των πρακτικών είναι υποχρεωτική για τα παρόντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η µη υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν επιφέρει ακυρότητα της συνεδρίασης ούτε ακυρότητα του πρακτικού ούτε επηρεάζει την νοµιµότητα και τις συνέπειες
των αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Πάντως η άρνηση υπογραφής των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από οιοδήποτε µέλος πρέπει να αναγράφεται στο πρακτικό. Η υπογραφή των
πρακτικών από τα παρόντα µέλη του ∆Σ δεν είναι υποχρεωτική όταν υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και το άλλο πρόσωπο που έχει ορισθεί για την τήρηση των πρακτικών και την έκδοση αντιγράφων.
4.-Αντιγραφα των πρακτικών συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο µητρώο ανωνύµων εταιριών σύµφωνα µε το άρθρο 7α του ΚΝ
2190/20 υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή µέσα σε προθεσµία 20 ηµερών από την συνεδρίαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 20
Ευθύνες µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1.-Η χωρίς δικαιολογηµένη αιτία συνεχής αποχή συµβούλου από τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαµηνία, ισοδυναµεί προς παραίτηση η
οποία λογίζεται τετελεσµένη από την στιγµή που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει περί αυτής και
γίνει η σχετική µνεία στα πρακτικά.
2.-Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσµα του
κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύµφωνος προς τα διατάξεις της κειµένης Νοµοθεσίας.
Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισµός περιέχει δόλιας παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν
την πραγµατική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη του εξαρτάται από την ιδιότητα κάθε µέλους και τα
καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.
3.-Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων
της εταιρίας, των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητα του ως συµβούλου και απαγορεύεται να επιδιώκει ίδια συµφέροντα αντιβαίνοντα στα συµφέροντα της εταιρίας
4.- ∆εν επιτρέπεται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και στους ∆ιευθυντές της εταιρίας, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό
τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόµενους από την εταιρία σκοπούς ή να
µετέχουν σαν οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρία δικαιούται αποζηµιώσεως σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
Άρθρο 21
Αµοιβές Συµβούλου
1 . - Πάσα επί των κερδών χορηγούµενη εις µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αµοιβή δέον να
λαµβάνεται εκ του αποµένοντας υπολοίπου των καθαρών κερδών µετά την αφαίρεση των κρατήσεων
δια τακτικό αποθεµατικό και του απαιτούµενου ποσού προς διανοµή του πρώτου µερίσµατος υπέρ
των µετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6 % επί του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασµό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967
ως ισχύει.
2. -

Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση καταβαλλόµενη εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας εις µέλος του

∆ιοικητικού Συµβουλίου δύναται να επιβαρύνει την Εταιρία µόνον σε περίπτωση κατά την οποία η
πληρωµή αυτής ήθελε εγκριθεί δι’ ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως .Αυτή µπορεί να µειωθεί από το ∆ικαστήριο εάν µετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της
απόφασης που λήφθηκε µέτοχοι που εκπροσωπούν
το 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου . Τούτο εφαρµόζεται και προκειµένου περί αµοιβών οι οποίες οφείλονται σε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για παροχή υπηρεσιών εκ µέρους του εις την Εταιρία µε
βάση ιδιαίτερη σχέση µισθώσεως εργασίας , µισθώσεως ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εντολής ή κάθε
άλλης σχέσεως .

Άρθρο 22
∆ιεύθυνση , ∆ιαχείριση ,Εκπροσώπηση
Α). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που
αφορά την ∆ιοίκηση της Εταιρίας , εις τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη
του σκοπού της Εταιρίας εξαιρουµένων µόνον των θεµάτων και των αποφάσεων εκείνων , οι οποίες

κατά τον Νόµο ή το παρόν Καταστατικό ανάγονται εις την αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των
µετόχων ή περί των οποίων απεφάσισε ήδη αυτή.
Β) Ειδικότερα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο :
1.- Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον ∆ηµόσιων , ∆ηµοτικών και λοιπών Αρχών ή ∆ιεθνών Οργανισµών πάσης φύσεως ή νοµικών προσώπων εν γένει όλων των ∆ικαστηρίων οιασδήποτε µορφής και κατηγορίας παντός βαθµού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου
Πάγου και του Συµβουλίου Επικρατείας ως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
2.- Εγείρει αγωγές , υποβάλλει µηνύσεις , ασκεί ένδικα µέσα τακτικά ή έκτακτα ,παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών , µηνύσεων και ενδίκων µέσων, δέχεται , επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες , συνάπτει συµβιβασµούς δικαστικώς ή εξωδίκως µεθ’ οιανδήποτε
oφειλετών ή πιστωτών της Εταιρίας και υφ’ οιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης και συνοµολογεί διαιτησίες.
3.- Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασµό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εµπορεύµατα, µηχανήµατα, ανταλλακτικά, καύσιµα και πάσης φύσεως συναφή υλικά τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της Εταιρίας.
4.- Αγοράζει και πωλεί για λογαριασµό της Εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγµατα, µισθώνει και εκµισθώνει τοιαύτα και γενικότερα δηκαιοπράκτη δια λογαριασµό και εξ ονόµατος της Εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εµπραγµάτων δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, µεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.
5.- Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ’ οιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εµπορεύµατα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εµπορευµάτων, συνιστά εµπράγµατες ασφάλειες επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων, και εν γένει αναλαµβάνει πάσα δια την Εταιρία υποχρέωση.
6.- Συνάπτει συµβάσεις µετά τραπεζών δια το άνοιγµα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση επιστολών ή
πιστώσεων δι΄ ανοικτού λογαριασµού υφ’ ους εγκρίνει όρους.
7.- Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
8.-Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγµατικές

και γραµµάτια εις διαταγή ή µη εις διαταγή

και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων
µεθ’ ων έχει η Εταιρία συναλλαγές και εφ’ όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού
σκοπού.
9.- Εισπράττει χρήµατα, µερίσµατα, τοκοµερίδια, παρ’ οιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου και
από τα ∆ηµόσια Ταµεία.
10.- Συναρµολογεί και λαµβάνει δάνεια δια λογαριασµό της Εταιρίας (πλην δι’ οµολογιών και ενεχυριάσεων µετοχών) παρέχει εντολές πληρωµής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και
οιασδήποτε ασφάλειας και επί ακινήτων ακόµα Εταιρίας.
11.- Συνάπτει παντός είδους συµβάσεις υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α

του Κ.Ν

2190/1920 και συµφωνίας µεθ’ οιωνδήποτε τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων και λαµβάνει µέρος
εις δηµοπρασίας του ∆ηµοσίου ή άλλων Νοµικών προσώπων ή Φυσικών περί αγοράς οιουδήποτε
κινητού ή ακινήτου πράγµατος πρώτων υλών ή προµήθειας εις αυτές εµπορευµάτων της και εν γένει
παραγόµενων ή κατασκευαζόµενων παρ΄ αυτής ειδών. ∆ιαπραγµατεύεται, συµβάλλει, συµβιβάζεται,
συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις
υποθηκών, προσηµειώσεων, κατασχέσεων.

12.- Αποφασίζει την σύµπραξη ή συµµετοχή της Εταιρίας εις υφιστάµενες ή νεοϊδρυόµενες συναφείς
επιχειρήσεις και προτείνει εις την Γενική Συνέλευση την δηµιουργία νέων συναφών κλάδων της Εταιρίας.
13.- Προσλαµβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
14.- Κανονίζει τα της εσωτερικής κι εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας προσδιορίζον και ελέγχον πάσα δαπάνη εν γένει.
15.- ∆ιορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των
∆ικαστηρίων, ∆ικαστικών και λοιπών Αρχών και Συµβολαιογράφων και προς ενέργεια οιασδήποτε των
άνω πράξεων προσδιορίζουν τις αµοιβές αυτών.
16.- Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιµων κεφαλαίων συντάσσει τους λογαριασµούς και
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας υποβάλλον εις την Γενική Συνέλευση των µετόχων
µετά της αναγκαίας επεξηγηµατικής εκθέσεως.
17.- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει εις την Συνέλευση προτάσεις
περί αυξήσεως ή µειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου περί µετατροπής της Εταιρίας εις άλλη οιασδήποτε µορφή ως και περί της διαλύσεως της προ του χρόνου της προβλεπόµενης διάρκεια της.
18.- Ιδρύει υποκαταστήµατα, επεκτείνει τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέας τοιαύτας και γενικότερα εκπροσωπεί, και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική
περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συµβόλαια δια λογαριασµό της Εταιρίας σχετικά προς τις άνω
πράξεις και οιασδήποτε άλλες.
19.- Αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη ή µη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύναται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή µέρος τούτων σε άλλα µέλη ή τρίτους.
Γ) Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο µπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόµενη εις την διοίκηση και
διαχείριση της Εταιρίας και τείνουσα εις την επίτευξη και πραγµατοποίηση και εν γένει επιδίωξη των
σκοπών αυτής.
Οι πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακόµη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσµεύουν
την εταιρία απέναντι σε τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση αυτή ή όφειλε
να την γνωρίζει.
Άρθρο 23
1.- Ο πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο καθένας χωριστά ή οι κατά
το παρόν αναπληρούντες αυτούς προΐστανται και εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των ∆ικαστηρίων παντός βαθµού και δικαιοδοσίας καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου Επικρατείας
εξαιρουµένων, των Πρωτοβάθµιων και ∆ευτεροβάθµιων Φορολογικών και ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων
και εν γένει ενώπιον πάσης ∆ικαστικής και ∆ιοικητικής Αρχής και παντός τρίτου ως ενάγουσα ή εναγοµένη, επάγουν δέχονται και αντεπάγουν όρκους επιβαλλόµενους εις την Εταιρία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Έχει ούτος την Γενική ∆ιεύθυνση της Εταιρίας και παν άλλο δικαίωµα όπερ ήθελε χορηγηθεί εις
τον Πρόεδρο υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς
και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος έχουν τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα τα οποία ρητά αναθέτουν σ’
αυτούς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του.

2.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα ν’ αναθέτει εις εν η πλείονα µέλη ή εις πρόσωπα εκτός του Συµβουλίου (υπαλλήλους ή µη της Εταιρίας) την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικώς ή εις
ορισµένου µόνον είδους πράξεις µεταξύ των οποίων και η δόσης επί του ∆ικαστηρίου επαγόµενων εις
την Εταιρία όρκων καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων τούτων.
3.- Το διοικητικό Συµβούλιο δύναται να ορίζει εκ των µελών αυτού Εντεταλµένου Σύµβουλο και
δια χρονικό διάστηµα µέχρι λήξεως της θητείας του ως άνω συµβούλου. Εις τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον εντεταλµένο σύµβουλο που ορίζεται µε το παραπάνω τρόπο, ο οποίος είναι πάντοτε
επανεκλέξιµος δι’ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύνανται να ανατεθούν οι εις το άρθρο 24
παρ.β ερ.1-18 του παρόντος ενδεικτικώς αναφερόµενες αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξαιρέσει εκείνων δια τις οποίας απαιτείται κατά τον νόµο συλλογική ενέργεια.
4.- Η ενάσκηση των δικαιωµάτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανατιθέµενη εις τα κατά τις άνω παραγράφους 1,2 και 3 οριζόµενα πρόσωπα και εφ’ όσον δια την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του
Νόµου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια δεν εµποδίζει τον διορισµό και άλλου ή άλλων προσώπων µε την ίδια ή περιορισµένη εντολή και ιδία διορισµό αναπληρωτού του Εντεταλµένου Συµβούλου ούτε του στερεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του δικαιώµατος να ενασκεί τούτο και τα ίδια εαυτού υπό
του Καταστατικού και του Νόµου οριζόµενα δικαιώµατα.
5.- Οι παραιτήσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Εντεταλµένων Συµβούλων υποβάλλονται εις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
6. - Η Εταιρία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων εις τις συναλλαγές της δια
µόνης της υπογραφής τιθέµενης κάτωθι της εταιρικής επωνυµίας είτε του Προέδρου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου , είτε του Αντιπροέδρου αυτού είτε του Εντεταλµένου Συµβούλου σύµφωνος προς τις κατά
το παρόν σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δια των οποίων ανατίθεται εις αυτούς η εν
όλο ή εν µέρει άσκησης των δικαιωµάτων και αρµοδιοτήτων αυτού ή και οιουδήποτε ετέρου µέλους
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εις το οποίον κατά εν εδ.2 του παρόντος άρθρου οριζόµενα έχει παρασχεθεί τοιούτον δικαίωµα υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή και οιουδήποτε άλλου προσώπου , εις ο
κατά τον ίδιον τρόπον έχει παρασχεθεί τοιούτον δικαίωµα .Πάσα απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετική µε
τον διορισµό του Εντεταλµένου Συµβούλου η σχετική µε την ανάθεση εις µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλα πρόσωπα της εκπροσωπήσεως αυτού κατά τα εν παράγραφοι 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζόµενα και δεσµεύσεως της Εταιρίας δια της υπογραφής των ως ανωτέρω υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας .

Άρθρο 24
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

1.- Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να
αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης την Εταιρία και ειδικότερα :
α) Ακούει τις σύµφωνος προς το άρθρον 45 παρ. 2 του παρόντος συντεταγµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρίας .
β) Ακούει την έκθεση των Ελεγκτών περί του διενεργηθέντος υπ’ αυτών ελέγχου των βιβλίων και
λογαριασµών της Εταιρίας .

γ) Εγκρίνει και µεταρρυθµίζει τις σύµφωνος προς το άρθρο 45 του παρόντος Καταστατικού καταρτιζόµενες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις .Οι νόµιµοι αποφάσεις αυτής δεσµεύουν και τους απόντες ή
διαφωνούντες µετόχους.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως µόνον επί των θεµάτων που αναγράφονται ρητά στην
ηµερήσια διάταξη , µε εξαίρεση την πρόταση συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή προτάσεως
ανακλήσεως µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.- Η Γενική Συνέλευση είναι ή µόνη αρµόδια ν’ αποφασίσει περί:
α) Παρατάσεως της διάρκειας , συγχωνεύσεως διάσπασης µετατροπής αναβίωσης ή διάλυσης της
εταιρίας .
β) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρούµενων και των αυξήσεων ή µειώσεων
του µετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων αυξήσεων των αναφεροµένων εις το άρθρο 6
του παρόντος Καταστατικού και των επιβαλλοµένων από διατάξεις άλλων νοµών ή γενοµένων µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών.
γ) Εκλογής και παύσεως των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επιφυλασσόµενης της διατάξεως
του άρθρου 17 του παρόντος .
δ) Εκλογής Ελεγκτών και καθορισµού αµοιβής αυτών.
ε) Απαλλαγής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζηµιώσεως .
στ) ∆ιορισµού εκκαθαριστών
ζ) ∆ιαθέσεως των ετήσιων κερδών .
η) Εγκρίσεως των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας και του
πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων .
θ) Εκδόσεως δανείων δι οµολογιών ως και οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές για τις οποίες προβλέπουν το άρθρον 3α του Κ.Ν. 2190/20 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.∆. 34/68
ως τροποποιηθέντα ισχύουν µε την επιφύλαξη και εξαίρεση του άρθρου 6 του παρόντος .
3.- Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το

άρθρο 78 του

Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρίας από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% των µετοχών
της .
Άρθρο 25
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως
1.- Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλούµενη υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνέρχεται
τακτικώς στην έδρα της Εταιρίας ή και στην περιφέρεια του ∆ήµου Αθηναίων όπου ευρίσκεται η έδρα
του Χρηµατιστηρίου άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαµηνιαίας από της λήξεως εκάστης
εταιρικής χρήσεως. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να συγκαλεί εις έκτακτη συνεδρίαση την Γενική
Συνέλευση των µετόχων , οσάκις κρίνει τούτο σκόπιµο.
2.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των µετόχων , πλην
των λοιπών προβλεποµένων υπό του παρόντος Καταστατικού και του Νόµου περιπτώσεων και κατά
πάσα περίπτωση υποδειχθείσα δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως .
3.- Το ∆ιοικητικό Συµβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων
µετά από αίτηση µετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου , ορίζον ηµέρα συνεδριάσεως αυτής µη απέχουσα πλέον των τριάκοντα (30) ηµερών από της
χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εις την αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείµενο της ηµερησίας διατάξεως. Ωσαύτως το ∆ιοι-

κητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση µε αίτηση των Ελεγκτών κατά
τα εν άρθρο 52 του παρόντος οριζόµενα.
4.- Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξοµοιωµένων προς
αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρας προ της οριζόµενης δια την συνεδρίαση αυτής , υπολογιζόµενων και των εξαιρετέων ηµερών. Η ηµέρα της δηµοσιεύσεως της προσκλήσεως της
Γενικής Συνελεύσεως και η ηµέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 26
Πρόσκληση , Ηµερήσια ∆ιάταξη
Η πρόσκληση των µετόχων για συµµετοχή στην γενική συνέλευση αναφέρει την χρονολογία ,την
ηµέρα , ώρα την διεύθυνση και το οίκηµα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση ως και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως µε σαφήνεια.
Η πρόσκληση δια τακτική ή έκτακτη Συνέλευση δηµοσιεύεται όπως κάθε φορά προβλέπεται και
ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ενδεικτικά του Ν. 2190/20 όπως ισχύει κάθε φορά,
των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΧΑ καθώς και των λοιπών ειδικότερων αποφάσεων που θα προβλέπουν σχετικά.
Στην πρόσκληση µπορεί να ορίζεται και η ηµεροµηνία των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων
για την περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας
Άρθρο 27
∆ικαίωµα Συµµετοχής
1.- Πάσα µετοχή παρέχει δικαίωµα συµµετοχής, παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.
2.- Κάθε µέτοχος δύναται να µετέχει της Γενικής Συνέλευσης αυτοπροσώπως ή δια ενός ή πλειόνων
αντιπροσώπων µετόχων ή µη. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να
ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως
εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει τη δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου
ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και
στην Γενική Συνέλευση.
Απαγορεύεται η υπό του κύριου των µετοχών µεταβίβαση προς ενεχυρούχον δανειστή του
δικαιώµατος ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.
2. Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία και µόνη γενική συνέλευση ή για όσες
συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισµένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύµφωνα µε τις οδηγίες
του µετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον
ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρµόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δηµοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Η
µη συµµόρφωση του αντιπροσώπου µε τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόµη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη
λήψη τους.
3. Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι
χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα

συµφέροντα πλην των συµφερόντων του µετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν,
β) είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή µετόχου
που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νοµικού
προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της
εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως γ`.
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία µε τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από
την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισµού και της
ανάκλησης αντιπροσώπου µε ηλεκτρονικά µέσα απαιτείται καταστατική πρόβλεψη, η οποία πρέπει να
µνηµονεύει ρητά και µία τουλάχιστον αποτελεσµατική µέθοδο κοινοποίησης, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή άλλη ισοδύναµη. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές µιας εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός
λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει το µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε ορισµένη γενική
συνέλευση.
4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, µε
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας µε τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του µετόχου
πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ηµέρα
πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.Στην επαναληπτική γενική συνέλευση µπορούν να
µετάσχουν µέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να
υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής
γενικής συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική
έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει
στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που
έχουν δικαίωµα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, όλους τους µετόχους που συµµορφώθηκαν προς
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
6. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την οικεία ηµεροµηνία καταγραφής. Αν δεν
συµµορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη γενική συνέλευση µόνο µετά από άδεια της.

7. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συµµετοχής στη γενική συνέλευση
µε ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των µετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Η συµµετοχή αυτή µπορεί να γίνει είτε µε µετάδοση της συνέλευσης σε πραγµατικό χρόνο είτε µε αµφίδροµη επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο, ώστε να µπορούν οι µέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.
8. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συµµετοχής των
µετόχων στην ψηφοφορία είτε µε την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µε ηλεκτρονικά µέσα είτε µε
ψηφοφορία δι` αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ
των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη µορφή, στην έδρα της. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό µία από τις δυνατότητες της προηγούµενης παραγράφου, η άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µε ηλεκτρονικά µέσα µπορεί να γίνει πριν ή
και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι µέτοχοι που ψηφίζουν δι` αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηµατισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο µέχρι την έναρξη της συνεδρίασης.
9.-Οι τυχόν εις την Εταιρία ανήκουσες ιδία αυτής µετοχές υπολογίζονται για τον σχηµατισµό
απαρτίας δεν έχουν όµως δικαίωµα ψήφου στην Γενική Συνέλευση .
Άρθρο 28
Πίνακας δικαιουµένων ψήφου
Είκοσι Τέσσερις ( 24 ) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εµφανή θέση του καταστήµατος της Εταιρίας ο πίνακας των εχόντων δικαίωµα ψήφου κατά την Γενική
Συνέλευση µετόχων, µετ’ ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτού, του αριθµού των µετοχών και
ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των µετόχων και αντιπροσώπων αυτών όπως καταρτίζεται κατά το αµέσως προηγούµενο άρθρο και ως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Εάν µέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εις τον πίνακα καταλόγου δύναται να υποβάλει αυτές
µόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως
των εις την ηµερησία διάταξη αναγεγραµµένων θεµάτων.
Άρθρο 29
Απαρτία και πλειοψηφία.
1.- Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της
ηµερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται µέτοχοι ή αντιπρόσωποι µετόχων εκπροσωπούντες το εν πέµπτον ( 1/5 ) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου.
2.- Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση
συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ( 20 ) ηµερών από της χρονολογίας της µαταιωθείσης συνεδριάσεως
προσκαλούµενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών. Κατά την δευτέρα ταύτη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής
ηµερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ’ αυτήν εκπροσωπούµενο τµήµα του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο
χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόµο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι µεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες ανάµεσα στη
µαταιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των εν
αυτή εκπροσωπουµένων ψήφων.

Άρθρο 30
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.
1.- Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως µόνον εφ’ όσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται µέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβληµένου κεφαλαίου, προκειµένου να ληφθεί απόφαση αφορώσα: α) εις την µεταβολή της εθνικότητος της Εταιρίας, β) εις την µεταβολή του αντικειµένου της επιχειρήσεως αυτής, γ) εις επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, δ) εις αύξηση πέραν της προβλεποµένης υπό του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόµενη από διατάξεις νόµων ή γενόµενες µε
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, ε) εις έκδοση δανείου δι’ ανωνύµων οµολογιών εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος και περί ων το άρθρο 3α του
ΚΝ 2190/20 και τα άρθρα 6 και 8 του ΑΝ 148/67 και το Ν∆ 34/1968, στ) εις µεταβολή του τρόπου
διαθέσεως των κερδών, ζ) εις συγχώνευση, διάσπαση µετατροπή παράταση ή συντόµευση της διάρκειας, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας η) η παροχή ή ανανέωση εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου σύµφωνα µε το άρθρο 13
παρ. 1 του ΚΝ 2190/20
2.- Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά το άρθρο 30 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ` αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου.Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η συνέλευση προσκαλουµένη και συνερχοµένη κατά τ` ανωτέρω, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των
θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ` αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου.
Ειδικά όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην
τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται
σε αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο
χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόµο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι µεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες ανάµεσα στην
εκάστοτε µαταιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

Άρθρο 31
Πρόεδρος – Γραµµατείς - Ψηφοσυλλέκται.
1.- Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
τούτου κωλυοµένου ο παρά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορισθείς Σύµβουλος, κωλυοµένου δε και
τούτου ή µη ορισθέντος, ο εκ των παρισταµένων εµφανιζόµενος εν τω πινάκι του άρθρου 32 του παρόντος ως εκπροσωπούν τον µεγαλύτερο αριθµόν µετοχών.
2.- Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαµβάνει έναν προσωρινό γραµµατέα µέτοχο ή µη, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου.
3.- Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως, µετ’ ελέγχον των εγγράφων περί νοµίµου συγκλίσεως αυτής και παραστάσεως των µετόχων αναγιγνώσκει τον κατ’ άρθρον 32 πίνακα λαµβάνει παρουσίας και διαπιστώνει εάν σχηµατίζεται απαρτία. ∆ιαπιστωθείσης απαρτίας οι παριστάµενοι βάσει

του εν τω πινάκι αριθµού ψήφων των αποφαίνονται δια της κατά το παρόν Καταστατικό και τον Νόµο
πλειοψηφίας περί επικυρώσεως τούτου. Εν επικυρώσει τούτου εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της
Συνελεύσεως και ένας ή δύο γραµµατείς εκτελούντες και χρέη ψηφοσυλλέκτων και µετά ταύτα άρχεται συζήτησης επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως.
Άρθρο 32
Συζητούµενα θέµατα, Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.
1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέµατα τα αναγραφόµενα εν τη ηµερησία διατάξει επιφυλασσοµένων των εξαιρέσεων του παρόντος.
2.- Περί των κατά την Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, καταχωρούµενα σε ειδικό βιβλίο και υπογραφόµενα υπό του Προέδρου και του Γραµµατέως αυτής, εις τα
οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστατών και αντιπροσωπευθέντων µετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου µετόχου και αντιπροσωπευθέντων αυτού. Αιτήσει µετόχου ο Πρόεδρος
της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώµης αυτού.
3. Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου,εντός πέντε (5) ηµερών το αργότερο από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθµό των µετοχών για τις
οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι
ψήφοι, το συνολικό αριθµό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθµό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθµό των αποχών.
4.- Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του αναπληρωτού του ως και παρά παντός προς τούτο οριζόµενου υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5.- Αιτήσει οιουδήποτε µετόχου και εφ’ όσον ούτος έχει παραστεί εις την Γενική Συνέλευση
χορηγούνται αυτό επικυρωµένα αντίγραφα πρακτικών.
Άρθρο 33
Απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών
1.- Μετά την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι’ ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούµενης δι’ ονοµαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος
εις τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
2.- Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δικαιούνται να µετέχουν τα µέλη του
µόνο µε µετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων µετόχων εφόσον έχουν λάβει
σχετική εξουσιοδότηση µε ρητές και συγκεκριµένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους
της εταιρείας.

Άρθρο 34
Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε µε τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε το νόµο
ή το καταστατικό ή που δεν συγκλήθηκε ή συγκροτήθηκε νόµιµα, δύναται να ακυρωθεί από το δικαστήριο µετά από αγωγή από οποιονδήποτε µέτοχο κάτοχο µετοχών που εκπροσωπούν τα 2/100 του
κεφαλαίου αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση ή από οποιοδήποτε µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 35α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και για τους εκεί
οριζόµενους λόγους.

Μέτοχοι που δεν µπορούν να ζητήσουν της ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούµενο ποσοστό µετοχών, διατηρούν αξίωση αποζηµίωσης κατά της εταιρίας.

Άρθρο 35
Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης
Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόµενο της απόφασης είναι αντίθετο στο νόµο ή το καταστατικό η απόφαση είναι άκυρη. Η ακυρότητα προβάλλεται από
κάθε πρόσωπο µέτοχο ή τρίτο που έχει έννοµο συµφέρον
Άρθρο 36
∆ικαιώµατα Μετόχων
1.- Οι καθ’ έκαστων µέτοχοι έχουν µόνον τα υπό του Νόµου ή του παρόντος Καταστατικού παρεχόµενα σε αυτούς δικαιώµατα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναµειχθούν στην ∆ιοίκηση της Εταιρίας
σε σχέση προς την οποία ασκούν τα δικαιώµατα τους δια της Γενικής Συνελεύσεως.
2.- Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3.- Οι νόµιµες αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της Εταιρίας έχουν πλήρων ισχύ έναντι παντός
µετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.
4.- Οι µέτοχοι ως και οι κληρονόµοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν
την για οποιονδήποτε λόγο θέση σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιούσιας της Εταιρίας, ούτε
την διανοµή ή εκποίηση αυτής.
Άρθρο 37
Έλεγχος της εταιρίας
1.- H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει δικαίωµα όπως ζητήσει τον έλεγχο της εταιρίας από το
αρµόδιο ∆ικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται µόνο εάν το ∆ικαστήριο θεωρήσει
ως πιθανολογούµενο, ότι δια των καταγγελλοµένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόµων ή
του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόµενες πράξεις, δέον να εγένοντος εις χρόνο µη απέχοντα πλέον της τριετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.
2.- Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, εφ’ όσον
δεν αντιπροσωπεύονται εις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την
προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο ∆ικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφ’ όσον εκ της όλης πορείας των
εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως
επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όσες φορές η µειοψηφία
που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας.
Άρθρο 38
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας .
1. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των
µετόχων, ορίζοντας 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 εταιρείας, µε απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής
συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από
σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη και να
δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα να τίθεται στη διάθεση των µετόχων
στην ιστοσελίδα της εταιρείας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από
τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στον ΚΝ 2190/20 και στο παρόν.
3.Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στον ΚΝ
2190/20 και στο παρόν, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης,
σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης.
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι υποχρεωµένο να προβαίνει στην εγγραφή θεµάτων
στην ηµερήσια διάταξη ούτε στη δηµοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών µαζί µε αιτιολόγηση και σχέδια
αποφάσεων που υποβάλλονται από τους µετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους, αντίστοιχα, αν το
περιεχόµενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση µε το νόµο και τα χρηστά ήθη.
5. Με αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει µια 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 τη χρονολογία της αναβολής. Η µετά από
αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των
διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν µπορούν να µετέχουν και νέοι
µέτοχοι, µε την τήρηση των διατάξεων του ΚΝ 2190/20 και του παρόντος.
6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας,
στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης.
7. 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 εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά
από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της εταιρείας 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 το ΚΝ 2190/20 και το παρόν.

8. Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία 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 εταιρείας. Το διοικητικό
συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των
αιτούντων µετόχων στο διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε το ΚΝ 2190/20 και το παρόν εφόσον τα
αντίστοιχα µέλη του διοικητικού συµβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
9. Στις ως άνω περιπτώσεις, 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.
10. Αιτήσει µετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινος θέµατος της ηµερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται
δι` ονοµαστικής κλήσεως.
11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόµιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική
σύνδεση φορέα και εταιρείας.
12. Το καταστατικό µπορεί να µειώσει, όχι όµως και πέραν του ηµίσεος, τα ποσοστά του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις – Κερδοζηµίες
Άρθρο 39
Εταιρική Χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαµήνου διάρκειας, αρχοµένη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την
31η ∆εκεµβρίου εκάστου έτους.
Άρθρο 40
Απογραφή - Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
1.- Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κλείνει τους λογαριασµούς συντάσσει λεπτοµερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύµφωνος προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν σχετικά. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας σε ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη µορφή
συντάσσονται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις και περιέχουν τις απαιτούµενες πληροφορίες
σύµφωνα και µε τις διατάξεις που ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΧΑ και τα πρότυπα που ισχύουν κάθε φορά.
Κατά τον ίδιο τρόπο συντάσσονται και δηµοσιεύονται και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις τριµήνου και εξαµήνου κάθε χρήσης.
4.- Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριµένων υπό του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ετησίων οικονοµικών καταστάσεων δέον όπως έχουν αυτές ελεγχθεί υπό των

ελεγκτών της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικώς από τα τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι : α) από
τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον ∆ιευθύνοντα ή Εντεταλµένο
Σύµβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητα του συµπίπτει µε εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οριζοµένου υπ’ αυτού γ) τον έχοντα την
Γενική ∆ιεύθυνση της εταιρίας και δ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω
σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νοµιµότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων οφείλουν να καταθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην γενική συνέλευση.
Άρθρο 41
∆ιάθεση καθαρών κερδών
1.-Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα µετά την αφαίρεση εκ των πραγµατοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζηµίας, των κατά Νόµων αποσβέσεων και
παντός άλλου εταιρικού βάρους.
α

2.-Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται ως ακολούθως:α)διατίθεται πρώτον το κατά νόµο ποσοστό προς σχηµατισµό τακτικού
αποθεµατικού 5% τουλάχιστον. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεµατικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση µειώσεως του αποθεµατικού τούτου η κράτησης επαναλαµβάνεται µέχρι του αυτού ορίου, β) κρατείται εν συνεχεία το απαιτούµενο ποσό δια την καταβολή του µερίσµατος, εφαρµοζόµενων αναλόγως και των διατάξεων του
άρθρου 45 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ΑΝ 148/67 και της
παρ.2 ως αύτη συνεπληρώθη υπό του άρθρου 2 του Ν.∆34/68, ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.876/79 τις διατάξεις του Ν.2753/99 και του Ν. 2789/2000 και Ν 3604/2007.
Υπό τις προϋπόθεσης του Ν.876/79 η γενική συνέλευση δύναται να αποφασίσει διαφορετικά
για την διανοµή των κερδών. γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως όπως θα αποφασίσει αυτή, ήτοι προς διανοµή προσθέτου µερίσµατος, προς σχηµατισµό εκτάκτου αποθεµατικού προς διανοµή εις τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους υπαλλήλους της εταιρίας είτε προς µεταφορά εις φας επόµενος χρήσεις.
3.-Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαµβανοµένης κατά φας διατάξεις του άρθρου 34 του
παρόντος καταστατικού δύνανται, τα µετά την διανοµή του πρώτου µερίσµατος διανεµητές κατά το
καταστατικό εις τους µετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι‘εκδόσεως
νέων µετοχών παρεχοµένων εις τους µετόχους άνευ πληρωµής αντί προσθέτου µερίσµατος. Συγχρόνως µε την χορήγηση υπό της εταιρίας των αντιστοίχων µετοχών, θεωρείται πραγµατοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου.
Άρθρο 42
Καταβολή µερίσµατος
1.- Η καταβολή του µερίσµατος λαµβάνει χώρα µέσα σε δύο µήνες µετά την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης µετά την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, σε χρόνο οριζόµενο υπ’ αυτής εις το ταµείο της εταιρίας, είτε οπουδήποτε ήθελε ορίσει η εταιρία εκτός αν η Γενική
Συνέλευση ήθελαν αποφασίσει διαφορετικά.
2.- Οι κύριοι των µετόχων οι µη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωµή των ανηκόντων εις αυτούς
µερισµάτων ουδεµία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων.
4.- Η αξίωση επί του µερίσµατος παραγράφεται µετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωµή
ορισθέντος χρόνου εφ όσον δεν ζητηθεί η πληρωµή του.

5.- Μετά την πρώτη εξαµηνία εκάστου εταιρικού έτους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να διανέµει προσωρινό µέρισµα εις τους µετόχους , µε βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που συντάσσεται από αυτό και δηµοσιεύεται σε µια από τις ηµερήσιες εφηµερίδες
που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως
και δια του τεύχους Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος της
Κυβερνήσεως και υποβαλλοµένης εις την αρµόδια Εποπτεύουσα ∆ηµόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον µέρες προς της ορισθείσης δια την διανοµή. Τα κατ’ αυτόν τον τρόπο διανεµόµενα µερίσµατα
δεν δύνανται να υπερβούν το ήµισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση κερδών.
Άρθρο 43
∆ιορισµός και ευθύνη ελεγκτών
Οι ελεγκτές της εταιρίας εκλέγονται – διορίζονται απόφαση της γενικής συνελεύσεως . Ελεγκτές ορίζονται φυσικά η νοµικά πρόσωπα που έχουν τα προσόντα να ελέγξουν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 44
Σύγκλιση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως υπό των ελεγκτών.
1. –Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την
σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων.
2. –Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εντός δέκα (10)
ηµερών από της επιδόσεως της αιτήσεως και έχει ως ηµερήσια διάταξη το περιεχόµενο της αιτήσεως.

Άρθρον 45
Λόγοι λύσεως της εταιρίας
1.-Η εταιρία λύεται:
α) µε την πάροδο του χρόνου εργασίας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελαν αποφασισθεί υπό της
Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της διάρκειας της, β)
δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαµβανοµένης κατά φας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/20 και γ) µε την κήρυξη της εταιρίας εις κατάσταση
πτωχεύσεως.
2.-Η συγκέντρωση όλων των µετόχων εις ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.
Άρθρο 46
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ
του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει µειωθεί περισσότερο από το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση µέσα σε προθεσµία έξι
(6) µηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή µη της εταιρίας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο µέτρο.

Άρθρο 47
Εκκαθάριση
Την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης
1.-Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως
και διορίζει ένα έως τέσσερις εκκαθαριστές εκ των µετόχων αυτής ή τρίτων προσδιορίζουσα και την
αµοιβή τους. Εις την περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του παρόντος, το

∆ιοικητικό Συµβουλίου εκτελεί χρέη εκκαθαρίσου µέχρι του διορισµού εκκαθαριστών υπό της Γενικής
Συνελεύσεως. Εις την περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική
Συνελεύσεις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως υποχρεούµενοι να συµµορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας ων µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. Ο διορισµός και η τυχόν αντικατάσταση των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.
2.-Η Γενική Συνέλευση των µετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώµατα της καθ’ πλην την διάρκεια
της εκκαθαρίσεως.
3.-Οι ισολογισµοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων η
οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.
Άρθρο 48
Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών.
1.-Οι εκκαθαριστές µόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 49 παρ. 4 και 5 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει και ειδικότερα οφείλουν να κάνουν
απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δηµοσιεύσουν τους ισολογισµούς των
οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στην εποπτεύουσα ∆ηµοσία Αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
α

περίπτωση β του άρθρου 7

εδ.ιβ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκα-

θαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνει η γενική συνέλευση των µετοχών της εταιρίας.
Η εκποίηση των πάγιων στοιχείων της εταιρίας µπορεί να γίνει από τους εκκαθαριστές µόνον
µετά την παρέλευση τεσσάρων (4) µηνών από την λύση της εταιρίας οι δε εκκαθαριστές µπορούν να
µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιούσια και να κάνουν και νέες πράξεις εφ’ οσον τούτο εξυπηρετεί το συµφέρον της εταιρίας.
Εάν το στάδιο της εκκαθαρίσεως υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια ο εκκαθαριστής υποχρεούται να
συγκαλέσει Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Εάν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, άλλως ο εκκαθαριστής ή οι µέτοχοι
που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου µπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου από το δικαστήριο. Τα λοιπά σχετικά µε την διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθµίζονται από το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει µε τον Ν 2339/95 και Ν. 3604/2007
2.-Οι εκκαθαριστές υποβάλουν καθ’έτος εις την Γενική Συνέλευση τα αποτελέσµατα της εκκαθαρίσεως, µετ’εκθέσεως των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την περάτωσιν αυτής.
3.- Οι δανειστές και οι µέτοχοι της εταιρίας κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως έχουν τα δικαιώµατα του άρθρου 49 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.
Άρθρον 49
Υπόλοιπων εκκαθαρίσεως.
Το µετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων και την αποπληρωµή των υποχρεώσεων της εταιρίας απόµεναν καθαρών υπόλοιπων διανέµεται µεταξύ των µετόχων κατά την αναλογία της συµµετοχής
εκάστου εις το εταιρικών κεφαλαίων.
Απαγορεύσεις και ακυρότητες
Άρθρo 50

1.- Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 δεν εφαρµόζονται στις κάτωθι περιπτώσεις: α) στις µετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για µείωση του µετοχικού κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς µετοχών, β) στις µετοχές που αποκτήθηκαν µετά από καθολική µεταβίβαση περιουσίας, γ) στις µετοχές που αποκτήθηκαν και προέρχονται από χαριστική αιτία που έχουν
αποπληρωθεί ολοσχερώς ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες ως προµήθεια για αγορά, δ) στις µετοχές
που αποκτήθηκαν εκ του νόµου ή λόγω δικαστικής απόφασης ε) στις µετοχές που αποκτήθηκαν από
πλειστηριασµό που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς
2.--Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί µειώσεως του µετοχικού κεφαλαίου πρέπει µε ποινή ακυρότητας να ορίζει τον σκοπό και
τον τρόπο της πραγµατοποιήσεως της µειώσεως. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή περί της ικανότητος της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
Άρθρο 51
1.-Απαγορεύεται εις την εταιρία να λαµβάνει τις δικές της µετοχές ως και µετοχές θυγατρικής
εταιρίας ως ενέχυρων προς εξασφάλιση δανείων χορηγουµένων υπ’αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.
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.
2.-∆άνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Γενικούς ∆ιευθυντές ή
∆ιευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών µέχρι και του τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας συµπεριλαµβανοµένων ή συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ’οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους,απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
Η απαγόρευση αυτή ισχύει και προκειµένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ Ν 2190/20 όπως ισχύει σήµερα καθώς
και από οµόρρυθµες εταιρίες στις οποίες οµόρρυθµο µέλος είναι η ανώνυµη εταιρία.
3.-Οιαιδήποτε άλλε συµβάσεις της εταιρίας µετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν εις την απόφαση αντετάχθησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3
του εις την Συνέλευση εκπροσωπουµένου µετοχικού κεφαλαίου.Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειµένου περί συµβάσεως µη εξερχοµένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας µετά
των πελατών της.
Η ως άνω άδεια της Γενικής Συνελευσης µπορεί να παρασχεθεί και µετα τη συναψη της σύµβασης εάν εις την απόφαση αντετάχθησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/20 του εις την
Συνελεύση εκπροσωπουµένου µετοχικού κεφαλαίου.
4.-Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειµένου περί δανείων ή
πιστώσεων χορηγουµένων υπό εξηρτηµένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5
του Κ.Ν 2190/20,ως ισχύει και των οµορρύθµων εταιριών εις τας οποίας οµόρρυθµον µέλος τυγχάνει η
Ανώνυµος εταιρία.
5.-Απαγορεύεται εις µετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρίας συµβούλους ως
και ∆ιευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ επάγγελµα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως,πράξεις υπαγοµένας εις τινα των επιδιωκοµένων υπό της εταιρίας σκοπών κατά τα ειδικώτερα στο άρθρο 22 του
παροντος οριζόµενα.

Άρθρο 52
Γενική ∆ιάταξη
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει το παρόν καταστατικό συµπληρώνεται από τις διατάξεις του ΚΝ
2190/20 όπως εκάστοτε ισχύουν ή τροποποιούµενες θα ισχύουν, και τεκµαίρεται ότι οι διατάξεις αυτές
αποτελούν κείµενο του παρόντος καταστατικού.

