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Κωδικοποιηµένο Καταστατικό  
 

της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία 

 

««««UNIBIOSUNIBIOSUNIBIOSUNIBIOS    ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»    
    

(πρώην «(πρώην «(πρώην «(πρώην «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»))))    
 

    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΑΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΑΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΑΚΕΦΑΛΑΙΟ   Α    

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ----    ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ----    Ε∆ΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΕ∆ΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΕ∆ΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΕ∆ΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ    

 

ΑΡΘΡΟ 1.ΑΡΘΡΟ 1.ΑΡΘΡΟ 1.ΑΡΘΡΟ 1. 

 

Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία υπό την επωνυµία «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «UNIBIOS». Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές 

της Εταιρείας, οι ως άνω επωνυµία και διακριτικός τίτλος της Εταιρείας δύνανται να 

χρησιµοποιούνται σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 2.     

    

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος Φυλής Αττικής. Με απόφαση δε του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήµατα και πρακτορεία στην Ελλάδα και στο 

Εξωτερικό 

 

ΑΡΘΡΟ 3.ΑΡΘΡΟ 3.ΑΡΘΡΟ 3.ΑΡΘΡΟ 3.    

    

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

α/ Η κατασκευή σωλήνων και η βιοµηχανοποίηση και εµπορία παντός προϊόντος εκ 

σιδήρου και άλλων µετάλλων. 

β/ H άσκηση πάσης εµπορικής και βιοµηχανικής επιχειρήσεως άνευ περιορισµού. 

γ/ Η συµµετοχή σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, ανεξαρτήτως 

του αντικειµένου των δραστηριοτήτων τους και του νοµικού τους τύπου. 

δ/ Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιοµηχανικών και εµπορικών οίκων, αλλοδαπών και 

ηµεδαπών. 
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ε/ Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει δραστηριότητα 

εις πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. 

στ/ Η παροχή συµβουλών σε θέµατα χρηµατοοικονοµικά, επιχειρηµατικά, τεχνικά, 

εµπορικά, και ειδικά σε θέµατα πληροφορικής και σε θέµατα ανάπτυξης επιχειρήσεων, 

στρατηγικού σχεδιασµού και οργάνωσης επιχειρήσεων, όπως επίσης και η παροχή 

λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών. 

ζ/ Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, αποθήκευσης, και διακίνησης εµπορευµάτων για 

λογαριασµό τρίτων (υπηρεσίες logistics) 

η/ Η διαχείριση και εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση, οικοδόµηση 

και ανάπτυξη ακινήτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΡΘΡΟ 4.       

 

1.1.1.1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις ενενήκοντα εννέα (99) έτη από της δηµοσιεύσεως 
της Υπουργικής αποφάσεως της εγκρινούσης το αρχικό Καταστατικό εις το ∆ελτίο 
Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως (φύλλον 41/20.2.1940). 

 

2.2.2.2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί δι’ αποφάσεως της Γενικής 
Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΒΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΒΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΒΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β    

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----    ΜΕΤΟΧΑΙ ΜΕΤΟΧΑΙ ΜΕΤΟΧΑΙ ΜΕΤΟΧΑΙ ----    ΜΕΤΟΧΟΙΜΕΤΟΧΟΙΜΕΤΟΧΟΙΜΕΤΟΧΟΙ    

 

ΑΡΘΡΟ 5.ΑΡΘΡΟ 5.ΑΡΘΡΟ 5.ΑΡΘΡΟ 5.   

  

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορισθέν αρχικώς εις δρχ. δέκα εκατοµµύρια 

(10.000.000) διαιρούµενο εις δέκα χιλιάδας µετοχάς (10.000) ονοµαστικής αξίας 

χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και καταβληθέν τοις µετρητοίς και δι’ εισφορών εις είδος 

ως λεπτοµερώς αναγράφεται εις το δηµοσιευθέν εν τω υπ’ αριθ. 41/1940 φύλλω του 

∆ελτίου Ανωνύµων Εταιρειών της εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, Καταστατικό της 

Εταιρείας, ηυξήθη:  

α) Τοις µετρητοίς δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της 11.1.1946 

κατά δραχµάς τέσσαρα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δι’ εκδόσεως 

4.500 νέων µετοχών της αυτής ονοµαστικής αξίας. 

β) ∆ι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της 26.6.1947 κατά δρχ. τοις 

µετρητοίς δύο εκατοµµύρια εννιακόσιες χιλιάδες ( 2.900.000 ) δι’ εκδόσεως 2.900 

χιλιοδράχµων µετοχών. 
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γ) ∆ι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της 24.11.1952 κατά δραχµές 

δέκα εννέα εκατοµµύρια εκατό τεσσαράκοντα χιλιάδας (19.140.000) τοις µετρητοίς 

και δι’ εισφορών, δι’ εκδόσεως 19.140 χιλιοδράχµων µετοχών και ούτω ανήλθε εις δρχ. 

τριάκοντα εξ εκατοµµύρια πεντακοσίας τεσσαράκοντα χιλιάδας (36.540.000), 

διηρηµένον εις 36.540 χιλιοδράχµας µετοχάς. Το κεφάλαιο τούτο µετά την εφαρµογή 

του Νόµου 2824/1954 ωρίσθη εις δρχ. τριάκοντα εξ χιλιάδας πεντακοσίας 

τεσσαράκοντα (36.540), διηρηµένον εις 36.540 µετοχάς ονοµαστικής αξίας µιας (1) 

δραχµής εκάστης. Κατόπιν της αναπροσαρµογής τούτου κατά τας διατάξεις του Β.∆. 

της 14.11.1956 ανήλθον εις δρχ. πέντε εκατοµµύρια διακοσίας τεσσαράκοντα µία 

χιλάδας δέκα πέντε και εξήκοντα λεπτά (5.241.015,60), µετά δε την αφαίρεσιν 

δραχµών χιλίων εκατόν εβδοµήκοντα εννέα και εξήκοντα λεπτών (1.179,60) 

φεροµένων εις τακτικόν αποθεµατικόν  λόγω στρογγυλοποιήσεως, το κεφάλαιο της 

Εταιρείας ωρίσθη  εις δρχ. πέντε εκατοµµύρια διακοσίας τριάκοντα εννέα χιλιάδας 

οκτακοσίας τριάκοντα έξ (5.239.836), διαιρούµενον εις 36.540 µετοχάς ονοµαστικής 

αξίας 143,40, ολοσχερώς καταβεβληµένον τοις µετρητοίς και δι’ εισφορών εις είδος. 

δ) Βάσει του Α.Ν. 148/67 «περί µέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς» ποσό δρχ. 

δεκαέξ εκατοµµυρίων εξακοσίων ογδοήκοντα τεσσάρων χιλ. εκατόν εξήκοντα τεσσάρων 

(16.684.164), αντιπροσωπεύον τµήµα των αποθεµατικών κεφαλαίων της Εταιρείας, 

κεφαλαιοποιηθέν δι’ αποφάσεως της από 6.5.1970 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των 

µετόχων αυτής, προσετέθη εις το εκ δραχµών πέντε εκατοµµυρίων διακοσίων τριάκοντα  

εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάκοντα εξ (5.239.836) προηγούµενον κεφάλαιον και 

ούτω το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθεν εις δρχ. είκοσι ένα εκατοµµύρια εννεακοσίας 

είκοσι τέσσαρας χιλιάδας (21.924.000). Αποσυρθεισών δε και ακυρωθεισών  δι’ 

αποφάσεως της αυτής ως άνω εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των παλαιών µετοχών της 

Εταιρείας, το κεφάλαιο τούτο διηρέθη εις (219.240) νέας µετοχάς ονοµαστικής αξίας 

δραχµών εκατό (100) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβληµένο τοις µετρητοίς και δι’ 

εισφορών εις είδος. 

ε) ∆ι’ αποφάσεως της από 31.3.1973 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων το 

µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ηυξήθη κατά δραχµάς δύο εκατοµµύρια εξακοσίας 

τριάντα χιλιάδας οκτακοσίας (2.630.800) δι’ εκδόσεως είκοσι εξ χιλιάδων τριακοσίων 

οκτώ (26.308) προνοµιούχων µετοχών άνευ ψήφου µη µετατρεψίµων, ονοµαστικής 

αξίας δρχ. 100 εκάστης εξ ών 8.769 προκύπτουσαι εκ της κεφαλαιοποιήσεως µέρους 

του υφισταµένου εκτάκτου φορολογηθέντος αποθεµατικού, διανεµήθησαν κατ’  

αναλογία εις τους µετόχους της Εταιρείας, άνευ ανταλλάγµατος αι δε 17.539 

εκαλύφθησαν διά καταβολής µετρητών εις τιµή εκδόσεως υπέρ το άρτιον, της διαφοράς 

αχθείσης εις λογαριασµόν εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιον και ούτω το κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανήλθεν εις δρχ. είκοσι τέσσαρα εκατοµµύρια πεντακοσίας πεντήκοντα 

τέσσαρας χιλιάδας οκτακοσίας (24.554.800) διαιρούµενον εις διακοσίας τεσσαράκοντα 

πέντε χιλιάδας πεντακοσίας τεσσαράκοντα οκτώ (245.548) µετοχάς ονοµαστικής αξίας 

δρχ. (100) εκατό εκάστης, εξ ών διακοσίας δέκα εννέα χιλιάδας διακοσίας 

τεσσεράκοντα (219.240) κοινάς µετοχάς και είκοσι έξ χιλιάδας τριακοσίας οκτώ 

(26.308) προνοµιούχας µετοχάς ολοσχερώς καταβεβληµένον τοις µετρητοίς και δι’ 

εισφορών εις είδος. 

στ) Αι ως άνω προνοµιούχοι µετοχαί διανεµηθείσαι και διατεθείσαι εις τους παλαιούς 

µετόχους, κατ’ ορισθείσαν αναλογίαν και τιµή ή εις τους τρίτους µη  µετόχους, εφ’ όσον 

δεν ανελήφθησαν αύται υπο των παλαιών µετόχων, κατά τα υπό της ως άνω 
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αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και της κατ’ εξουσιοδότησιν ταύτης 

αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ορισθέντα, παρέχουν εις τους 

κατόχους αυτών, επιφυλασσοµένης και της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 5 του Α.Ν. 

148/1967 ως προνόµια την κατά προτίµηση έναντι των κοινών µετοχών απόληψιν της 

ονοµαστικής αξίας των εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως ως και την είσπραξιν τόκου 

εξ 6% ετησίως επί της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, δι’ ας χρήσεις δεν υφίστανται 

κέρδη ή προς συµπλήρωσιν υπό µορφήν τόκου του εν λόγω ποσοστού έξ 6% δι’ άς 

χρήσεις τα υφιστάµενα κέρδη δεν επαρκούν διά την πληρωµήν  µερίσµατος εξ 6%. 

ζ) ∆ι’ αποφάσεως της 21.9.1974 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων βάσει του 

Ν.∆. 1314/72 «περί τροποποιήσεως του Α.Ν. 148/1967, περί µέτρων προς ενίσχυσιν 

της κεφαλαιαγοράς», το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δρχ. 

εξήκοντα εν εκατοµµύρια τριακοσίας ογδοήκοντα επτά χιλιάδας (61.387.000) δι’ 

εκδόσεως πεντακοσίων τεσσαράκοντα  οκτώ χιλιάδων εκατόν (548.100)  κοινών 

µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. έκαστης και εξήκοντα πέντε χιλιάδων 

επτακοσίων εβδοµήκοντα (65.770) προνοµιούχων µετοχών άνευ ψήφου µη 

µετατρεψίµων ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Το εν λόγω ποσόν των εξήκοντα 

ενός εκατοµµυρίων τριακοσίων ογδοήκοντα επτά χιλιάδων δρχ. (61.387.000) καθ’ ό 

ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αντιπροσωπεύει τµήµα της υπεραξίας των 

οικοπέδων, κτιρίων, βιοµηχανοστασίων και εγκαταστάσεων ανερχοµένης εις το ποσό 

των ενενήκοντα πέντε εκατοµµυρίων πεντακοσίων πεντήκοντα οκτώ χιλιάδων εκατόν 

είκοσι έξ δρχ. και ογδοήκοντα λεπτών της δραχµής (95.558.126,85) συµφώνως τη 

εκτιµήσει της Επιτροπής του άρθρου 9 του Νόµου 2190/1920 ως εκωδικοποιήθη δια 

του Β.∆. 174/1963 εις ενιαίον κείµενον, του υπολοίπου αχθέντος εις αποθεµατικόν 

Νόµου 1314/72. Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικόν Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθεν 

εις δρχ. ογδοήκοντα πέντε εκατοµµύρια εννεακοσίας τεσσεράκοντα µία χιλιάδας 

οκτακοσίας (85.941.800) διαιρούµενον εις οκτακοσίας πεντήκοντα εννέα χιλιάδας 

τετρακοσίας δέκα οκτώ µετοχάς εκατό δραχµών (100) εκάστης εξ ων επτακοσίας 

εξήκοντα επτά χιλιάδας τριακοσίας τεσσαράκοντα (767.340) κοινάς µετοχάς και 

εννενήκοντα δύο χιλιάδας εβδοµήκοντα οκτώ (92.078) προνοµιούχας µετοχάς, άνευ 

ψήφου µη µετατρεποµένας, εχούσας το αυτό προνόµιο προς το ανωτέρω υπό στοιχείον 

στ’ σηµειούµενον. 

η) ∆ι’ αποφάσεως της από 27.9.1975 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων το 

Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχµάς εξ εκατοµµύρια εξακοσίας 

δέκα χιλιάδας εννεακοσίας (6.610.900) δι’ εκδόσεως εξήκοντα έξι χιλιάδων εκατόν 

εννέα (66.109) προνοµιούχων µετοχών άνευ ψήφου µη µετατρεψίµων, ονοµαστικής 

αξίας δρχ. (100) εκάστης, αίτινες θέλουσι καλυφθεί δια καταβολής µετρητών εις τιµήν 

εκδόσεως υπέρ το άρτιον, της διαφοράς αγοµένης εις λογαριασµόν εκδόσεως µετοχών 

υπέρ το άρτιον και ούτω το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθεν εις δραχµάς εννενήκοντα 

δύο εκατοµµύρια πεντακοσίας πεντήκοντα δύο χιλιάδας επτακοσίας (92.552.700) 

διαιρούµενον εις εννεακοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας πεντακοσίας είκοσι επτά (925.527) 

µετοχάς, ονοµαστικής αξίας δραχµών (100) εκάστης εξ ων, επτακοσίας εξήκοντα επτά 

χιλιάδας τριακοσίας τεσσαράκοντα (767.340) κοινάς µετοχάς και εκατόν πεντήκοντα 

οκτώ χιλιάδας εκατόν ογδοήκοντα επτά (158.187) προνοµιούχας µετοχάς άνευ ψήφου 

µη µετατρεψίµους.  

θ) Αι ως άνω προνοµιούχαι µετοχαί διανεµηθησόµεναι και διατεθησόµεναι εις τους 

παλαιούς µετόχους κατ’ ορισθείσαν αναλογίαν και τιµήν ή εις τους τρίτους µη µετόχους, 
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εφ’ όσον δεν ήθελον αναληφθεί αύται υπό των παλαιών µετόχων, κατά τα υπό της ως 

άνω αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και της κατ’ εξουσιοδότησιν ταύτης 

αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ορισθέντα παρέχουν εις τους 

κατόχους αυτών, επιφυλασσοµένων της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 5 του Α.Ν. 

148/1967 ως και της διατάξεως του εδαφίου στ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 5 

του Καταστατικού ως προνόµια την κατά προτίµησιν έναντι  των κοινών µετοχών 

απόληψιν της ονοµαστικής αξίας των, εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως, ως και την 

είσπραξιν τόκου έξ 6% ετησίως επί της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, δι ας χρήσεις 

δεν υφίστανται κέρδη ή προς συµπλήρωσιν υπο µορφήν τόκου του εν λόγω ποσοστού εξ 

6% δι’ ας χρήσεις τα υφιστάµενα κέρδη δεν επαρκούν διά την πληρωµήν µερίσµατος έξ 

6%.  

ι) ∆ι’ αποφάσεως της από 21.12.1982 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων  το 

Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχµάς  ογδόντα δύο 

εκατοµµύρια τριακοσίας εβδοµήντα µιάς χιλιάδας εννιακοσίας τριάντα (82.371.930) 

από την υπεραξία βάσει του Ν. 1249/82 και ποσό 10.213 δρχ. εκ µετρητών, δι’ 

εκδόσεως τριακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι (306.936) κοινών µετοχών 

µετά ψήφου ονοµαστικής αξίας 135 δρχ. εκάστης και εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων 

εβδοµήντα πέντε (63.275) προνοµιούχων µετοχών άνευ ψήφου µη µετατρεψίµων, 

ονοµαστικής αξίας 135 δρχ. εκάστης και τοιουτοτρόπως το κεφάλαιο της Εταιρείας 

ανήλθε εις δρχ. εκατόν εβδοµήντα τέσσαρα εκατοµµύρια εννιακοσίας είκοσι τέσσερις 

χιλιάδας εξακοσίας τριάντα (174.924.630) διαιρούµενον εις ένα εκατοµµύριο 

εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδας διακοσίας εβδοµήντα έξ (1.074.276) κοινάς µετοχάς και 

διακοσίας είκοσι µίας χιλιάδας τετρακοσίας εξήντα δύο (221.462) προνοµιούχας 

µετοχάς άνευ ψήφου µη µετατρεψίµους. Όσον αφορά την ονοµαστική αξία της µετοχής 

αύτη κατόπιν αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη σε 135 δρχ. 

έναντι των 100 δρχ. που ήταν έως τότε. 

ια) Βάσει της από 12.6.89 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ηυξήθη η 

ονοµαστική αξία της µετοχής σε 165 δρχ. από 135 δρχ. και ακολούθως ηυξήθη το 

Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 252.668.910 δρχ. µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής 

αξίας 165 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων σύµφωνα µε την Ε 

2665/88 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και ούτω το 

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις δρχ. (427.593.540) τετρακόσια είκοσι 

επτά εκατοµµύρια, πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες, πεντακόσιες σαράντα, 

διαιρούµενον εις 2.591.476 µετοχάς, ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων 

2.148.552 κοινές και 442.924 προνοµιούχες. 

ιβ) Βάσει της από 14/6/90 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κοινών και 

προνοµιούχων µετόχων, ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 51.311.205 δρχ. µε 

έκδοση 310.977 νέων µετοχών, από τις οποίες 103.659 κοινές ανώνυµες µε ψήφο και 

207.318 προνοµιούχες χωρίς ψήφο, ονοµαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη.  Ορίσθηκε δε 

ότι οι νέες µετοχές θα διατεθούν υπέρ το άρτιον προς δρχ. 800 εκάστη και η επιπλέον 

διαφορά από την ονοµαστική τους αξία, ήτοι δρχ. 635 θα χρησιµοποιηθεί για την 

δηµιουργία αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον. Τοιουτοτρόπως το 

Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας έγινε δρχ. (478.904.745) τετρακόσια εβδοµήντα 

οκτώ εκατοµµύρια εννεακόσιες τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα πέντε δρχ., 

διαιρούµενον εις 2.902.453 µετοχάς ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων 

2.252.211 κοινές µετά ψήφου µετοχές και 650.242 προνοµιούχες άνευ ψήφου. 
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ιγ) Ύστερα από την 19/6/92 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κοινών και 

προνοµιούχων µετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 

95.780.850 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεµατικών (Ν.1731/87 

δρχ. 20.400.398, απόφασης Ε.2665/88 δρχ. 3.819.974, Ν.1828/89 δρχ. 4.803.075, 

Ν.∆. 1279/72 δρχ. 45.631.134 και Ν. 1249/82  δρχ. 21.126.269) µε έκδοση 

580.490 νέων µετοχών από τις οποίες 450.460 κοινές µε ψήφο και 130.030 

προνοµιούχες χωρίς ψήφο, ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστη. Έτσι το µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια εβδοµήντα τέσσερα εκατοµµύρια 

εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα πέντε δρχ. (574.685.595 

δρχ.), διαιρούµενο εις 3.482.943 µετοχάς ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης εξ ών 

2.702.671 κοινές µετά ψήφου µετοχές και 780.272 προνοµιούχες άνευ ψήφου µή 

µετατρέψιµοι. 

ιδ) Μετά από την 25.6.93 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κοινών  µετόχων 

και της τοιαύτης της 14/7/93 1ης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των 

προνοµιούχων µετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 

143.671.440 µε έκδοση 870.736 κοινών µετά ψήφου νέων µετοχών ονοµαστικής 

αξίας δρχ. 165 εκάστης. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες µετοχές θα διατεθούν υπέρ το άρτιο 

προς δρχ. 250 εκάστη και η επιπλέον διαφορά από την ονοµαστική τους αξία ήτοι δρχ. 

85 ανά µετοχή θα χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία αποθεµατικού από έκδοση 

µετοχών υπέρ το άρτιο. Τοιουτοτρόπως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις 

718.357.035 δρχ. (επτακόσια δέκα οκτώ εκατοµµύρια τριακόσιες πενήντα επτά 

χιλιάδες τριάντα πέντε δρχ.), διαιρούµενον  εις  4.353.679 (τέσσερα εκατοµµύρια 

τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες εβδοµήντα εννέα) µετοχάς ονοµαστικής 

αξίας 165 δρχ. εκάστης εξ ων 3.573.407 (τρία εκατοµµύρια πεντακόσιες εβδοµήντα 

τρεις χιλιάδες τετρακόσιες επτά) κοινάς µετά ψήφου µετοχάς και 780.272 (επτακόσιες 

ογδόντα χιλιάδες διακόσιες εβδοµήντα δύο ) προνοµιούχας άνευ ψήφου µη 

µετατρεψίµους.  

ιε) Κατόπιν της από 17.11.93 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των  

µετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 45.605.010 δρχ. µε 

έκδοση 276.394 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εκ των οποίων 

µετοχών οι 190.091 µετοχές είναι ανώνυµες κοινές µετά ψήφου και οι 86.303 είναι 

ανώνυµες προνοµιούχες άνευ ψήφου. Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από την 

απορρόφηση της Εταιρείας ΕΛΙΝΟΞ ΑΒΕ.  Τοιουτοτρόπως το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανήλθε εις 763.962.045 δρχ. (επτακόσια εξήντα τρία εκατοµµύρια 

εννιακόσιες  εξήντα δύο χιλιάδες σαράντα πέντε δρχ.), διαιρούµενο εις 4.630.073 

(τέσσερα εκατοµµύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες εβδοµήντα τρείς) µετοχές 

ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 3.763.498 (τρία εκατοµµύρια επτακόσιες 

εξήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ) κοινάς µετά ψήφου και 866.575 

(οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδοµήντα πέντε) προνοµιούχας άνευ 

ψήφου και µη µετατρεψίµους. 

ιστ) Εν συνεχεία της από 18/3/94 αποφάσεως των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των 

µετόχων (κοινών & προνοµιούχων) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 

δρχ. 190.990.635 µε έκδοση 1.157.519 νέων ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 

165 δρχ. εκάστης, εκ των οποίων 940.875 κοινές µετά ψήφου µετοχές και 216.644 

προνοµιούχες µετοχές άνευ ψήφου µη µετατρεψίµους. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες µετοχές 

θα διατεθούν υπέρ το άρτιο προς δρχ. 600 εκάστη κοινή µετοχή µετά ψήφου και προς 
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450 δρχ. η κάθε προνοµιούχος ανώνυµος άνευ ψήφου και η πλέον διαφορά από την 

ονοµαστική τους αξία ήτοι δρχ. 435 ανά κοινή µετοχή και δρχ. 285 ανά προνοµιούχο 

µετοχή, που ανέρχεται σε 471.024.165 δρχ. θα χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία 

αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο 

της Εταιρείας ανήλθε εις 954.952.680 δρχ. (εννεακόσια πενήντα τέσσερα εκατοµµύρια 

εννεακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δραχµές), διαιρούµενο εις 

5.787.592 (πέντε εκατοµµύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες 

ενενήντα δύο) µετοχές ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 4.704.373 

(τέσσερα εκατοµµύρια επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εβδοµήντα τρεις) κοινάς 

µετά ψήφου και 1.083.219 (ένα εκατοµµύριο ογδόντα τρείς χιλιάδες διακόσιες δέκα 

εννέα) προνοµιούχας άνευ ψήφου και µη µετατρεψίµους.  

ιζ) Εν συνεχεία της από 24/6/94 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των 

µετόχων (κοινών και προνοµιούχων) αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 

δρχ. 572.971.575 δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεµατικών µε έκδοση 3.472.555 νέων 

ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης εκ των οποίων 2.822.624 

κοινές µετά ψήφου µετοχές και 649.931 προνοµιούχες µετοχές άνευ ψήφου µη 

µετατρεψίµους. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες µετοχές θα διατεθούν δωρεάν στους παλαιούς 

µετόχους κατόχους κοινάς και προνοµιούχους µετοχάς κατά αναλογία 10 παλαιών 

µετοχών κοινών ή προνοµιούχων προς 6 νέας µετοχάς κοινάς ή προνοµιούχους 

ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας 

ανήλθε εις ένα δισεκατοµµύριο πεντακόσια είκοσι επτά εκατοµµύρια εννεακόσιες είκοσι 

τέσσερις χιλιάδες διακοσίας πενήντα πέντε (1.527.924.255) δρχ., διαιρούµενον εις 

εννέα εκατοµµύρια διακοσίας εξήντα χιλιάδας εκατόν σαράντα επτά (9.260.147) 

µετοχάς ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 7.526.997 (επτά εκατοµµύρια 

πεντακοσίας είκοσι έξι χιλιάδας εννεακοσίας ενενήντα επτά) κοινάς µετά ψήφου 

µετοχάς και 1.733.150 (ένα εκατοµµύριο επτακοσίας τριάκοντα τρείς χιλιάδας εκατόν 

πενήντα) προνοµιούχας άνευ ψήφου και µη µετατρεψίµους µετοχάς. 

ιη) Μετά από την 18.1.95 απόφαση της 1ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 

Συνελεύσεως των µετόχων αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. 

954.952.680 µε έκδοση 5.787.592 νέων κοινών  µετοχών ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. 

εκάστης, οι οποίες θα είναι εξ ολοκλήρου κοινές µετοχές µετά ψήφου. Ορίσθηκε δε ότι 

οι νέες µετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς δρχ. 165 εκάστη κοινή µετοχή µετά 

ψήφου και ότι εκ της παρούσης αυξήσεως ποσό δρχ. 70.000.000 (εβδοµήντα 

εκατοµµυρίων) θα διατεθεί αποκλειστικά ως ίδια συµµετοχή για την επένδυση του Ν. 

1892/90 όπως προβλέπει η υπ’ αριθ. ΓΒ-195/29.11.94 απόφαση του ∆ιοικητού της 

Α.Τ.Ε. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις (δύο δισεκατοµµύρια 

τετρακόσια ογδόντα δύο εκατοµµύρια οκτακόσιες εβδοµήντα  εξ χιλιάδες εννεακόσιες 

τριάντα πέντε δρχ.) 2.482.876.935 δρχ., διαιρούµενο εις δέκα πέντε εκατοµµύρια 

τεσσαράκοντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα (15.047.739) µετοχάς 

ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων δέκα τρία εκατοµµύρια τριακόσιες δέκα 

τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εννέα (13.314.589) κοινάς µετά ψήφου  

µετοχάς και ένα εκατοµµύριο επτακόσιες τριάκοντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα 

(1.733.150) προνοµιούχας άνευ ψήφου και µη µετατρεψίµους µετοχάς. 

ιθ) Μετά από τις από 12/07/99 αποφάσεις των Β Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών 

Συνελεύσεων των µετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, διά 

καταβολής µετρητών κατά δρχ. 2.979.452.355 µε έκδοση 15.977.507 νέων κοινών 
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µετοχών µετά ψήφου και 2.079.780 προνοµιούχων άνευ ψήφου µετοχών ονοµαστικής 

αξίας 165 δρχ. εκάστης.  Ορίσθηκε δε ότι οι νέες µετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο 

προς δρχ. 165 εκάστη κοινή και προνοµιούχος µετοχή. Μετά ταύτα το Μετοχικό 

Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε (πέντε δισεκατοµµύρια τετρακόσια εξήντα δύο 

εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δραχµές) 

5.462.329.290 δρχ., διαιρούµενο σε τριάντα τρία εκατοµµύρια εκατόν πέντε χιλιάδες 

είκοσι έξι 33.105.026 µετοχές ονοµαστικής αξίας 165 δρχ. εκ των οποίων είκοσι εννέα 

εκατοµµύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές µετά 

ψήφου µετοχές και τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα 

(3.812.930) προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες µετοχές. 

κ)  Με την από 28 Ιουνίου 2002 Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφασίσθηκε: α/ Η 

µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 139.900,91  µε µείωση της Ονοµαστικής 

αξίας εκάστης µετοχής σε ΕΥΡΩ 0,48. Το ποσό της µείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου 

κατά ΕΥΡΩ 139.900,91 µεταφέρεται στον λογαριασµό “∆ιαφορά από Μετατροπή 

Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ” και β/ Η µετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της 

ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε Ευρώ. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανήλθε σε ΕΥΡΩ 15.890.412,48, διαιρούµενο σε τριάντα τρία εκατοµµύρια 

εκατό πέντε χιλιάδες είκοσι έξι µετοχές (33.105.026), ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,48 η 

κάθε µία, εκ των οποίων είκοσι εννέα εκατοµµύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες-

ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές µετά ψήφου µετοχές και τρία εκατοµµύρια 

οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) Προνοµιούχες άνευ 

ψήφου και µη µετατρέψιµες µετοχές. 

κα) Μετά από τις από 22/10/03 αποφάσεις των Β΄ Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών 

Συνελεύσεων των µετόχων κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών το µετοχικό 

κεφάλαιο διαµορφώθηκε διαδοχικά ως εξής: α/ Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 

το ποσό των 5.958.904,68 (πέντε εκατοµµύρια εννιακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες 

εννιακόσια τέσσερα  και εξήντα οκτώ λεπτά) Ευρώ µε συµψηφισµό ζηµιών που 

εµφανίζονται στον Ισολογισµό µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των υφισταµένων 

µετοχών (κοινών και προνοµιούχων)  κατά 18  λεπτά του Ευρώ, δηλαδή από 0,48 

(σαράντα οκτώ λεπτά) του Ευρώ η ονοµαστική αξία των µετοχών µειώθηκε  σε 0,30 

(τριάντα λεπτά) του Ευρώ. Μετά ταύτα το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

διαµορφώθηκε σε Ευρώ 9.931.507,80 (εννέα εκατοµµύρια εννιακόσιες τριάντα µια 

χιλιάδες πεντακόσια επτά Ευρώ και ογδόντα λεπτά) διαιρούµενο σε τριάντα τρία 

εκατοµµύρια εκατόν πέντε χιλιάδες είκοσι έξι (33.105.026) µετοχές ονοµαστικής αξίας 

τριάντα (30) λεπτών του Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων είκοσι εννέα εκατοµµύρια 

διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές µετά ψήφου µετοχές 

και τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) 

προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες µετοχές· και, β/ Αυξήθηκε το Μετοχικό 

Κεφάλαιο της Εταιρείας, δια καταβολής µετρητών κατά Ευρώ 5.958.904,80 ( πέντε 

εκατοµµύρια εννιακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα και ογδόντα λεπτά) 

µε έκδοση 19.863.016 (δεκαεννέα εκατοµµυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων 

δεκαέξι) νέων κοινών µετοχών µετά ψήφου  ονοµαστικής αξίας τριάντα (30) λεπτών  

του Ευρώ εκάστης.  Οι νέες κοινές µετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς τριάντα 

εκατοστά του Ευρώ  εκάστη κοινή µετοχή και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των 

παλαιών µετόχων κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών. Μετά ταύτα το Μετοχικό 

Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε (δεκαπέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες ενενήντα 

χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα Ευρώ και εξήντα λεπτά) 15.890.412,60 Ευρώ, 
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διαιρούµενο σε πενήντα δυο εκατοµµύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες σαράντα 

δυο (52.968.042) µετοχές ονοµαστικής αξίας τριάντα (30) λεπτών του Ευρώ, εκ των 

οποίων σαράντα εννέα εκατοµµύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν δώδεκα 

(49.155.112) κοινές µετά ψήφου µετοχές και τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα 

χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη 

µετατρέψιµες µετοχές. 

κβ) Κατόπιν της από 27/4/2004 απόφασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων προσαρµόσθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο στο πραγµατικό ύψος 

του, λόγω µερικής κάλυψης κατά ΕΥΡΩ 3.777.447 που αντιστοιχεί σε 12.591.490 

κοινές µετοχές, και αφορά µέρος της αποφασισθείσης από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της 22.10.2003 αύξησης ποσού ΕΥΡΩ 5.958.904,80 που αντιστοιχεί σε 

19.863.016 κοινές µετοχές. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας 

ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ 13.708.954,80, διαιρούµενο σε 45.696.516 µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30  εκάστη, εκ των οποίων 41.883.586 κοινές µετά ψήφου 

και 3.812.930 προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες. 

κγ) Μετά τις από 21/12/2005 και 31/3/2006 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας οι οποίες ελήφθησαν κατ’ εξουσιοδότηση των αποφάσεων των  Β’ 

Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων  της 22/10/2003, απεφασίσθη η 

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 9.139.303,20 €. Στην συνέχεια το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µε την από 31/7/2006 απόφασή του πιστοποίησε την πραγµατοποιηθείσα, 

λόγω µερικής κάλυψης, Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.978.634 €, που 

αντιστοιχεί σε 9.928.780 κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας 

0,30€ κάθε µίας. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο 

ποσό των ΕΥΡΩ 16.687.588,80 (δέκα έξι εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες 

πεντακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά), διαιρούµενο σε 55.625.296 

(πενήντα πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι) 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (τριάντα εκατοστά του Ευρώ)  εκάστη, εκ των 

οποίων 51.812.366 (πενήντα ένα εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες 

εξήντα έξι) κοινές µετά ψήφου και 3.812.930 (τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα 

χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες.    

κδ) Μετά τις από 24/9/2007 αποφάσεις των Β’ Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών 

Συνελεύσεων των κοινών και προνοµιούχων Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο 

της Εταιρείας, διά καταβολής µετρητών, κατά 8.343.794,40€ (οκτώ εκατοµµύρια 

τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα 

λεπτά) µε έκδοση 27.812.648 (είκοσι επτά εκατοµµυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων 

εξακοσίων σαράντα οκτώ) κοινών µετά ψήφου µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 € 

(τριάντα λεπτών του Ευρώ) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ 25.031.383,20 (είκοσι πέντε εκατοµµύρια 

τριάντα µία χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά), διαιρούµενο σε 

83.437.944 (ογδόντα τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες 

σαράντα τέσσερις) µετοχές, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (τριάντα εκατοστά του 

Ευρώ)  εκάστη, εκ των οποίων 79.625.014 (εβδοµήντα εννέα εκατοµµύρια εξακόσιες 

είκοσι πέντε χιλιάδες δέκα τέσσερις) κοινές µετά ψήφου και 3.812.930 (τρία 

εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνοµιούχες άνευ 

ψήφου και µη µετατρέψιµες.     
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κε) Μετά τις από 14/4/2008 αποφάσεις των Β’ Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών 

Συνελεύσεων των κοινών και προνοµιούχων Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο 

της Εταιρείας, διά καταβολής µετρητών, κατά 2.499.900€ (δύο εκατοµµύρια 

τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ) µε έκδοση 8.333.000 (οκτώ 

εκατοµµυρίων τριακοσίων τριάκοντα τριών χιλιάδων) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 

0,30 € (τριάντα λεπτών του Ευρώ) εκάστης, εκ των οποίων 7.953.000 (επτά 

εκατοµµύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες) κοινές µετά ψήφου µετοχές και 

380.000 (τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες) προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη 

µετατρέψιµες. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο 

ποσό των 27.531.283,20 €  (είκοσι επτά εκατοµµύρια πεντακόσιες τριάντα µία χιλιάδες 

διακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά), διαιρούµενο σε 91.770.944 (ενενήντα 

ένα εκατοµµύρια επτακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τέσσερις) 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30€ (τριάντα εκατοστά του Ευρώ)  εκάστη, εκ των 

οποίων 87.578.014 (ογδόντα επτά εκατοµµύρια πεντακόσιες εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες 

δέκα τέσσερις) κοινές µετά ψήφου και 4.192.930 (τέσσερα εκατοµµύρια εκατόν 

ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη 

µετατρέψιµες.  

κστ) Μετά τις από 11/07/2008 αποφάσεις των Α΄ Επαναληπτικών Τακτικών Γενικών 

Συνελεύσεων των κοινών και προνοµιούχων µετοχών αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο 

της εταιρείας διά καταβολής µετρητών κατά έξι εκατοµµύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο 

χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά (6.882.820,80 €) µε έκδοση είκοσι 

δύο εκατοµµυρίων εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι 

(22.942.7365) νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστική αξίας 

τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστης. Σε περίπτωση εκδόσεως των νέων µετοχών µε τιµή 

ανώτερη της ονοµαστικής αξίας θα δηµιουργηθεί αποθεµατικό υπέρ το άρτιο το οποίο 

θα πιστώσει το σχετικό λογαριασµό αποθεµατικού. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό 

Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό τριάντα τεσσάρων εκατοµµυρίων 

τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ (34.414.104,00 €), 

διαιρούµενο σε εκατόν δέκα τέσσερα εκατοµµύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες 

εξακόσιες ογδόντα (114.713.680) µετοχές ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30 €) 

εκάστη, εκ των οποίων εκατόν δέκα εκατοµµύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες 

επτακόσιες πενήντα (110.520.750) κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου και 

τέσσερα εκατοµµύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (4.192.930) 

προνοµιούχες ονοµαστικές µετοχές άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες. 

κζ) Ακολούθως και µετά τις από 16/12/2008 & 19/12/2008 αποφάσεις των Α΄ 

Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των προνοµιούχων και κοινών µετοχών 

αντιστοίχως, άπασες οι προνοµιούχες µετοχές της Εταιρείας µετετράπησαν σε κοινές, 

κατά τρόπον ώστε κάθε µία µετατρεπόµενη προνοµιούχος µετοχή να αντιστοιχεί πλέον 

σε µία κοινή ονοµαστική µετοχή µετά ψήφου. Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο 

της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό τριάντα τεσσάρων εκατοµµυρίων τετρακοσίων δέκα 

τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ (34.414.104,00 €), διαιρούµενο σε εκατόν 

δέκα τέσσερα εκατοµµύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα 

(114.713.680) κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας τριάντα 

λεπτά (0,30 €) εκάστη,     

κη) Μετά την απόφαση της από 7.7.2009 αποφάσεως της Α΄ Επαναληπτικής τακτικής 

Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και την ανάκληση της αύξησης του µετοχικού 
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κεφαλαίου κατά ποσό 6.882.820,80 ευρώ (έξι εκατοµµύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο 

χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά), η οποία είχε αποφασισθεί µε τις 

από 11.7.2008 αποφάσεις των Α΄ Επαναληπτικών τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των 

κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας 

ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 27.531.283,20 (είκοσι επτά εκατοµµύρια πεντακόσιες 

τριάντα µία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά) και διαιρείται σε 

91.770.944 (ενενήντα ένα εκατοµµύρια επτακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες εννιακόσιες 

σαράντα τέσσερις) µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,30 (τριάντα εκατοστά του ευρώ 

εκάστη) κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτά 

(0,30€) εκάστη. 

κθ) Μετά την απόφαση της από 4.5.2012 Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 

Συνελεύσεως των Μετόχων για αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε 3,00 

(τρία  ευρώ) εκάστη, το  Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 

ευρώ 27.531.283,20 (είκοσι επτά εκατοµµύρια πεντακόσιες τριάντα µία χιλιάδες 

διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά) διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής 

αξίας ευρώ 3,00 (τρία  ευρώ) εκάστη, όλες κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου. 

Στην συνέχεια η ίδια Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε  την 

µείωση του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου κατά 24.778.155 ευρώ  

σχηµατίζοντας αποθεµατικό ειδικού τύπου του άρθρου 4§4α του ΚΝ 2190/1920 κατά 

το ποσό των 16.279.356,95 ευρώ και µειώνοντας τις συσσωρευµένες ζηµίες κατά το 

ποσό των 8.498.798,05  ευρώ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο 

ποσό των ευρώ 2.753.128,20 € (δύο εκατοµµύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες 

εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) και διαιρείται σε 9.177.094 (εννέα 

εκατοµµύρια εκατόν εβδοµήντα επτά χιλιάδες ενενήντα τέσσερεις) µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη,  όλες κοινές ονοµαστικές µετοχές 

µετά ψήφου.  

λ) Μετά την απόφαση της από 4.5.2012 αποφάσεως της Β΄ Επαναληπτικής έκτακτης 

Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων περί αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου µέχρι του 

ποσού των 2.753.128,20 ευρώ (δύο εκατοµµύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες 

εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) µε την έκδοση 9.177.094 (εννέα 

εκατοµµύριων εκατόν εβδοµήντα επτά χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων) νέων µετοχών,  το 

µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.506.256,40 € (πέντε 

εκατοµµύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών) 

και διαιρείται σε 18.354.188 (δεκαοκτώ εκατοµµύρια τριακόσια πενήντα τέσσερεις 

χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ) µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) 

εκάστη,  όλες κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου. 

λα)Κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 28-9-2012 διαπιστώθηκε από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο η αδυναµία καταβολής και πιστοποιήθηκε η µη καταβολή του 

µετοχικού κεφαλαίου της αύξησης που αποφασίσθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

της 4-5-2012 και αντίστοιχα προσαρµόστηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ως 

εξής: το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.753.128,20 € 

(δύο εκατοµµύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι 

λεπτών) και διαιρείται σε 9.177.094 (εννέα εκατοµµύρια εκατόν εβδοµήντα επτά 

χιλιάδες ενενήντα τέσσερεις) µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη,  

όλες κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου. 
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ΑΡΘΡΟ 6.ΑΡΘΡΟ 6.ΑΡΘΡΟ 6.ΑΡΘΡΟ 6.    

1.1.1.1.    Μέτοχος έναντι της  Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραµµένος στα αρχεία της Ανώνυµης 

Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του κ.ν. 

2190/20. 

3.3.3.3. ∆ιά την µετατροπήν των ονοµαστικών µετοχών εις ανωνύµους και το αντίθετο 
απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων, συµφώνως µε τας διατάξεις 
των άρθρων 25 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και τροποποιήσεως 
του παρόντος άρθρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7.ΑΡΘΡΟ 7.ΑΡΘΡΟ 7.ΑΡΘΡΟ 7.    

Ο µέτοχος της Εταιρείας ευθύνεται µόνο µέχρι του ονοµαστικού κεφαλαίου της µετοχής, 

έχει δε εν τη Εταιρεία τα ρητώς υπό του παρόντος Καταστατικού παρεχόµενα δικαιώµατα, 

απαγορευµένου ιδίως εις τους κατ’ ιδίαν µετόχους ως και εις τους δανειστάς αυτών να 

ζητώσιν την σφράγισιν ή κατάσχεσιν των βιβλίων ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.     

    

ΑΡΘΡΟ 8.ΑΡΘΡΟ 8.ΑΡΘΡΟ 8.ΑΡΘΡΟ 8. 

1.1.1.1.    Αι µετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι απέναντι αυτής µη αναγνωριζούσης ειµή ένα 

µόνο κύριο αυτής. Εφ’ όσον δε η εκπροσώπησις µιας µετοχής δεν καθορίζεται δι΄ ενός 

προσώπου, δύναται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αναστείλει την ενάσκησιν των εκ της 

µετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωµάτων. 

2.2.2.2.    Οι µετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και αντιπροσωπεύονται από άυλους τίτλους  

(άρθρο 39 του ν. 2396/1996, ως ισχύει). 

3.3.3.3.    Ως χρόνος εκδόσεως των µετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεως τους στα αρχεία της 

Ανώνυµης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων. 

4.4.4.4.    Η καταχώρηση στα αρχεία της Ανώνυµης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων, κατά τα 

ανωτέρω και σύµφωνα µε το ν. 2396/1996, ως ισχύει, περιλαµβάνει και τυχόν 

προνόµιο επί των µετοχών, µετά ή άνευ ψήφου, περί του οποίου η Εταιρεία ενηµερώνει 

την Ανώνυµη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.ΑΡΘΡΟ 9.ΑΡΘΡΟ 9.ΑΡΘΡΟ 9. 

Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία, οι µετοχές της Εταιρείας 

διατηρούνται, αποκτώνται ή τρέπονται σε ενσώµατες µετοχές, εφαρµόζονται αυτοδίκαια οι 

σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/20. 

    

ΑΡΘΡΟ 10.ΑΡΘΡΟ 10.ΑΡΘΡΟ 10.ΑΡΘΡΟ 10. 

1.1.1.1.    Πας µέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τας σχέσεις µετά της Εταιρείας, έχει 

νόµιµον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόµους 

και εις την αρµοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας ∆ικαστηρίων. 
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2.2.2.2.    Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις εκάστης µετοχής παρακολουθώσι τον τίτλον αυτής 

παρ’ οιωδήποτε νοµίµω κυρίω. 

3.3.3.3.    Η κυριότης του τίτλου της µετοχής επάγεται την αποδοχή του Καταστατικού αυτής και 

των κατά τους όρους αυτού λαµβανοµένων νοµίµων αποφάσεων των οργάνων της 

Εταιρείας.    

ΚΚΚΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΓΕΦΑΛΑΙΟ  ΓΕΦΑΛΑΙΟ  ΓΕΦΑΛΑΙΟ  Γ    

∆ΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ∆ΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ∆ΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ∆ΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ    

    

ΑΡΘΡΟ 11.ΑΡΘΡΟ 11.ΑΡΘΡΟ 11.ΑΡΘΡΟ 11.    

1.1.1.1.    Η Εταιρεία διοικείται υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απαρτιζοµένου εκ τεσσάρων (4) 

κατ’ ελάχιστον και εξ’ ένδεκα (11) κατ’ ανώτατο όριο µελών. 

2.2.2.2.    Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται εκ µετόχων και µη µετόχων υπό της 

Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων, διά φανεράς ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων. Οι 

εξερχόµενοι εκάστοτε σύµβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι.    

3.3.3.3.    Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής αρχοµένη από της 

ηµέρας της Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εκλογής των, παρατεινοµένη µέχρι της 

Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, µη δυναµένης της θητείας να 

υπερβεί την εξαετίαν. 

    

ΑΡΘΡΟ 12.ΑΡΘΡΟ 12.ΑΡΘΡΟ 12.ΑΡΘΡΟ 12.  

Επελθούσης αποχωρήσεως Συµβούλου τινός προ της λήξεως του χρόνου της θητείας αυτού 

εξ οιουδήποτε λόγου ήτοι θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως αν µεν και µετά την 

αποχώρηση ταύτη οι αποµείναντες Σύµβουλοι εισί τουλάχιστο τέσσαρες (4) τότε το 

Συµβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος. Η εκλογή αύτη 

διενεργείται διά φανεράς ψηφοφορίας και η σχετική απόφαση λαµβάνεται δι’ απολύτου 

πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευοµένων µελών, υποβάλλεται δε στη 

δηµοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους 

εκλεγέντες ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. Πάσα 

απόφασις του ούτως συντεθειµένου ∆ιοικητικού Συµβουλίου λογίζεται έγκυρος και εις ήν 

περίπτωσιν η Γενική Συνέλευσις δεν ήθελε επικυρώσει την εκλογή τούτων (του προσωρινού 

ή προσωρινών συµβούλων). Η θητεία του ούτως εκλέγεντος µέλους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου λήγει ότε και οι των λοιπών µελών. Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε 

σύγκληση Γενικής Συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου.    

ΑΡΘΡΟ 13.ΑΡΘΡΟ 13.ΑΡΘΡΟ 13.ΑΡΘΡΟ 13.    
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Σύµβουλος απών ή κωλυόµενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν τω Συµβουλίω υπό ετέρου 

Συµβούλου, ον ήθελε ορίσει ούτος δι’ επιστολής ή τηλεγραφήµατος. Ουδείς Σύµβουλος 

όµως δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός Συµβούλους. 

 

ΑΡΘΡΟ 14.ΑΡΘΡΟ 14.ΑΡΘΡΟ 14.ΑΡΘΡΟ 14.    

1.1.1.1.    Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον µετά την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως των 

µετόχων, εκλέγει µεταξύ των µελών αυτού δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και 

αντιπροσωπευοµένων µελών, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Τον Πρόεδρο 

απόντα ή κωλυόµενο αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ο υπό του Συµβουλίου 

οριζόµενος σύµβουλος. Ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών προΐσταται των 

συνεδριάσεων του Συµβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού. 

 

 

2.2.2.2.    Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον προσκαλείται προς συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή τον 

αναπληρωτή του, πάντοτε δι’ εγγράφου αναφέροντας τα θέµατα της ηµερησίας 

διατάξεως και εγχειριζοµένου εις έκαστον των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες προ της ηµέρας της συνεδριάσεως. 

3.3.3.3.    Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα µέλη του 

µε αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται 

να συγκαλέσουν το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από 

τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσµίας, επιτρέπεται στα 

µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός 

προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας των επτά (7) 

ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

 

 ΑΡΘΡΟ 15.ΑΡΘΡΟ 15.ΑΡΘΡΟ 15.ΑΡΘΡΟ 15.    

1.1.1.1.    Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν 

παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων, 

ουδέποτε όµως ο αριθµός των αυτοπροσώπως παρόντων συµβούλων δύναται να είναι 

ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθµού απαρτίας παραλείπεται τυχόν 

προκύπτον κλάσµα. 

2.2.2.2.    Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που 

ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. 

3.3.3.3.    Αι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται εγκύρως δι’ απολύτου πλειοψηφίας των 

παρόντων και αντιπροσωπευοµένων Συµβούλων. Εν περιπτώσει ισοψηφίας δεν 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αλλά αναβάλλεται η λήψις αποφάσεως. 
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4.4.4.4.    Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συµβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, άτινα 

εγγράφονται εις το επί τούτω τηρούµενον βιβλίον και υπογράφονται υπό του 

προεδρεύοντος, των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συµβούλων και του 

Γραµµατέως. Χρέη γραµµατέως δύναται να εκτελεί εις των συµβούλων ή και τρίτος 

οριζόµενος υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

5.5.5.5.    Ουδείς σύµβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως 

∆ιοικητικού Συµβουλίου εις ην έλαβεν µέρος, δύναται όµως να ζητήσει την εις τα 

πρακτικά αναγραφή της γνώµης του, εάν διαφωνεί προς την λαµβανοµένην απόφασιν. 

6.6.6.6.    Τα αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών εκδίδονται επίσηµα από τον Πρόεδρο ή 

τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 

7.7.7.7.    Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 

τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη 

και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

ΑΡΘΡΟ 16.ΑΡΘΡΟ 16.ΑΡΘΡΟ 16.ΑΡΘΡΟ 16.    

1.1.1.1.    Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως 

αναφεροµένης εις την ∆ιοίκησιν της Εταιρείας και εις την διαχείριση της περιουσίας 

αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας εξαιρουµένων των 

αποφάσεων εκείνων, αίτινες κατά τον Νόµο ή το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την 

αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων. 

2. 2. 2. 2. Ειδικώτερον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο : 

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι ∆ικαστηρίων παντός 

βαθµού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της 

Επικρατείας και ενώπιον ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών και λοιπών Αρχών ή ∆ιεθνών Οργανισµών 

πάσης φύσεως ή φυσικών ή νοµικών προσώπων εν Ελλάδι και εις το Εξωτερικό.    

β) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει µηνύσεις, ασκεί ένδικα µέσα, τακτικά ή έκτακτα, 

παραιτείται τοιούτων αγωγών, µηνύσεων και ενδίκων µέσων, δέχεται επάγει και 

αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας, συνάπτει 

συµβιβασµούς (δικαστικούς και εξώδικους) µεθ’ οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της 

Εταιρείας και υφ’ οιουσδήποτε όρους. 

γ) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασµόν της Εταιρείας εµπορεύµατα, πρώτας ύλας, 

µηχανήµατα, ανταλλακτικά καύσιµα και οιαδήποτε άλλα υλικά.  

δ) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασµόν της Εταιρείας κινητά, αγοράζει, πωλεί, 

εκµισθώνει ακίνητα. 

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, υφ’ οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικάς, εµπορεύµατα, 

συναλλαγµατικάς, γραµµάτια, χρεωστικάς κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν 

γένει κατά τρίτων.   

στ)Συνάπτει συµβάσεις µετά Τραπεζών δια το άνοιγµα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν 

εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι’ ανοικτού λογαριασµού υφ’ ους εγκρίνει όρους. 

ζ)  Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει επιταγάς.   
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η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συν/κας και γραµµάτια και 

παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων, µεθ’ ών η Εταιρεία 

ευρίσκεται εις οικονοµικάς συναλλαγάς προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού.     

θ) Εισπράττει χρήµατα, µερίσµατα, αποδείξεις, τοκοµερίδια.  

ι)  Παρέχει και λαµβάνει δάνεια (πλήν δι ‘ οµολογιών) δια λογαριασµό της Εταιρείας, 

παρέχει υποθήκας επί ακινήτων της, παρέχει εντολάς πληρωµής, αναγνωρίζει 

υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς.     

ια)Συνάπτει παντός είδους συµβάσεις και συµφωνίας µετά τρίτων, φυσικών ή νοµικών 

προσώπων.  

ιβ) Αποφασίζει την συµµετοχή της Εταιρείας εις υφισταµένους ή συνιστωµένας 

επιχειρήσεις ή εις υπ’ αυτής νεοϊδρυοµένας επιχειρήσεις. 

 

ιγ) Προσλαµβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και 

ορίζει τας αποδοχάς αυτού. 

ιδ) ∆ιορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας 

ενώπιον ∆ικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξη και   

ιε) Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συµβόλαια δια 

λογαριασµό της Εταιρείας σχετικά προς τας ως άνω πράξεις. 

3.3.3.3.    Η ανωτέρω απαρίθµηση των δικαιωµάτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι απλώς 

ενδεικτική. 

4.4.4.4.    Πάντα δε τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 

2190/1920.     

    

ΑΡΘΡΟ 17.ΑΡΘΡΟ 17.ΑΡΘΡΟ 17.ΑΡΘΡΟ 17.    

1.1.1.1.    Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς. 

2.2.2.2.    Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον δύναται να αναθέτει την άσκησιν των δικαιωµάτων αυτού, εν 

όλω η εν µέρει  ή επί ειδικώς ωρισµένων πράξεων, εις εν ή πλείονα πρόσωπα, 

λαµβανόµενα εκ των µελών αυτού ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας ή εξ ετέρων 

προσώπων. 

3.  3.  3.  3.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να ορίζει:  

α) ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο εκ των µελών αυτού ή/και Γενικό ∆ιευθυντή εκ των µελών ή 

εκτός των µελών αυτού. 

β) Ένα ή πλείονας συµπράττοντες Συµβούλους εκ των µελών αυτού, καθορίζοντας και 

τα καθήκοντα και τας αρµοδιότητας των. 
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∆ύναται να συµπέσει εν τω αυτώ προσώπω η ιδιότης του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά της τοιαύτης του συµπράττοντος συµβούλου ή 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή Γενικού ∆ιευθυντού.         

    

ΑΡΘΡΟ 18.ΑΡΘΡΟ 18.ΑΡΘΡΟ 18.ΑΡΘΡΟ 18.    

1.1.1.1.    Παν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την 

διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσµα αυτού, ιδία δε εάν ο Ισολογισµός 

περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτωντος την πραγµατικήν  κατάστασιν 

της Εταιρείας. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

κατέβαλε την επιµέλεια 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 εάν πρόκειται περί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννοµη 

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηµατική απόφαση η 

οποία ελήφθη µε καλή πίστη, µε βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς 

εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος. 

 

2.2.2.2.    Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απορρέουν 

από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εφ’ όσον  

αποφασίζει τούτο η Γενική Συνέλευσις ,µε απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/20 και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ως 

άνω κ.ν., ή ζητήσουν τούτο παρά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των εκκαθαριστών 

µέτοχοι εκπροσωπούντες το εν δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου εταιρικού 

κεφαλαίου. Η αίτησις της µειοψηφίας λαµβάνεται υπ’ όψιν εάν βεβαιωθεί ότι οι 

αιτούντες εγένοντο µέτοχοι τρεις τουλάχιστον µήνας προ της αιτήσεως. Οι προϋποθέσεις 

του πρώτο εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζηµία οφείλεται σε δόλο των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός εξ µηνών από της 

ηµέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως. Προς διεξαγωγή της 

δίκης εφαρµόζονται τα υπό του άρθρου 22β παρ. 3 του κ.ν.. 2190/1920 οριζόµενα. Η 

παρούσα παράγραφος 3 του άρθρου 18 του Καταστατικού εφαρµόζεται και ως προς 

την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ασκούν 

εξουσίες σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/20.     

3.3.3.3.    α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών 

και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων µε πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση µε αυτά, 

καθώς και του άρθρου 16α του κ.ν. 2190/20, δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα 

της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου 18 του Καταστατικού απαγορεύονται και 

είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για την 

παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά µε οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή 

εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. 

β) Κατ’ εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της 

παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται µόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η 

ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συµφέρον, ββ) η Εταιρεία 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 
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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 γ’ 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), εφόσον οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδροµή των 

προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. 

γ) 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 ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, υπόκειται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20. Η ισχύς της 

εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει µόνο από τη δηµοσιότητα αυτή. 

 

 

4.4.4.4.    Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συµβάσεων της Εταιρείας µε τα 
πρόσωπα της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου χωρίς ειδική άδεια της Γενικής 
Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειµένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των 
ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας µε τρίτους. 

 
5.5.5.5.    Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούµενη παράγραφο 4 δεν παρέχεται, εάν 

στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του 
εκπροσωπούµενου στη συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου. 

 
6.  6.  6.  6.  Η άδεια της παραγράφου 4 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. 

 
7.7.7.7.    Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου 18 ισχύουν για τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, 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 εταιρείας, εάν συντρέχει µια από τις περιπτώσεις 
της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/20. Η εφαρµογή των παραγράφων 3 επ. 
του παρόντος άρθρου του καταστατικού επεκτείνεται και στους γενικούς διευθυντές και 
διευθυντές της Εταιρείας. 

 
8.8.8.8.    Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις συµβάσεις 

που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου µε νοµικά πρόσωπα 
ελεγχόµενα από την Εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 
2190/20 ή µε οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες, στις οποίες οµόρρυθµο µέλος είναι η 
Εταιρεία, καθώς και στις συµβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα 
αυτά. 

 
    

ΑΡΘΡΟ 19.ΑΡΘΡΟ 19.ΑΡΘΡΟ 19.ΑΡΘΡΟ 19.    

1.1.1.1.    ∆ιά την υπό της Εταιρείας έγκυρον ανάληψιν οιασδήποτε υποχρεώσεως, απαιτούνται 

µία ή περισσότερες υπογραφές, κατά τα δι’ αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

εκάστοτε οριζόµενα. 
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2.2.2.2.    Αι αµοιβαί του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 

των Μετόχων, δι’ ειδικής αποφάσεως της. 

    

    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆    

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ    

    

ΑΡΘΡΟ 20.   ΑΡΘΡΟ 20.   ΑΡΘΡΟ 20.   ΑΡΘΡΟ 20.       

 

1.1.1.1.    Η Γενική Συνέλευσις ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίσει 

περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτισθείσα δε συµφώνως τω Καταστατικώ 

εκπροσωπεί τους µετόχους των νοµίµων αποφάσεων αυτών υποχρεουσών και αυτούς 

έτι τους απόντας ή διαφωνούντας µετόχους. 

 

2.2.2.2.    Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει εγκύρως µόνο επί των ρητώς εν τη ηµερησία διατάξει 

αναγραφοµένων θεµάτων.     

 

 ΑΡΘΡΟ 21.ΑΡΘΡΟ 21.ΑΡΘΡΟ 21.ΑΡΘΡΟ 21. 

1.1.1.1.    Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή 

στην περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της 

έδρας, τουλάχιστον µια φορά κάθε εταιρική χρήση και δη εντός της πρώτης εξαµηνίας 

από της λήξεως της χρήσεως αυτής. Εφόσον οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες 

σε χρηµατιστήριο, που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται 

και στην περιφέρεια του δήµου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηµατιστηρίου.  

2.2.2.2.    Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλέσει την 

Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν. 

3.3.3.3.    Επίσης, αιτήσει µετόχων εκπροωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβληµένου 

εταιρικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτον 

Γενικήν Συνέλευσιν των µετόχων, ορίζον ηµέρα συνεδριάσεως αυτής µη απέχουσαν 

περισσότερον των σαράντα πέντε (45) ηµερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της 

αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η σχετική βεβαίωση από την 

Ανώνυµη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του ν. 2396/1996 ή 

η βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ανώνυµης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, 

δέον να κατατίθενται παρά τω ταµείω της Εταιρείας, ή παρά τω Ταµείω 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή παρ’ οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύµω Τραπεζική Εταιρεία 

από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως µέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής 

Συνελεύσεως. Οι την σύγκλησιν προκαλούντες µέτοχοι οφείλουσι, στην προαναφερθείσα 

αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να περιλαµβάνουν τον 
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σκοπόν δι’ όν αιτούσι την σύγκλησιν και τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης εφ’ ων 

κληθήσεται η Συνέλευσις να αποφανθεί. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το 

∆ιοικητικό 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. 

4.4.4.4.    Ωσαύτως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των 

Ελεγκτών µε την εν αυτή οριζοµένην ηµερησίαν διάταξιν εντός δέκα (10) ηµερών από 

της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτού. 

 

                    ΑΡΘΡΟ 22.ΑΡΘΡΟ 22.ΑΡΘΡΟ 22.ΑΡΘΡΟ 22.    

1.1.1.1.    Αι περί συγκλήσεως τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις 

δηµοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρας πλήρεις προ της ορισθείσης δια την 

Συνέλευσιν, αι δε περί επαναληπτικής συγκλήσεως µετ’ επελθουσών αναγκαστικήν 

αναβολήν, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρας προ της δια την Συνέλευσιν ταύτην 

ορισθείσης. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς 

συνεδριάσεις δηµοσιεύονται δια µιας εκ των εν Αθήναις εκδιδοµένων και ευρύτερον, 

κατά την κρίσιν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν 

ηµερησίων πολιτικών εφηµερίδων, ως και δια µιας ηµερησίας οικονοµολογικής 

εφηµερίδος εκ των δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εµπορίου καθοριζοµένων, καθώς και 

εις µιαν ηµερησίαν ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα από τις οριζόµενες στο εδάφιο ε΄της 

παρ.2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20. 

2.2.2.2.    Αι προσκλήσεις ωσαύτως δηµοσιεύονται και δια του Τεύχους Ανωνύµων Εταιρειών και 

Εταιρειών περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δέκα (10) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρας προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν δια τας τακτικάς και 

εκτάκτους Συνελεύσεις και πέντε (5) πλήρεις ηµέρας δια τας επαναληπτικάς. 

3.3.3.3.    Αι προσκλήσεις αναφέρουσι την ηµέρα, την ώρα και το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση 

ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις, καθώς και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως εν 

σαφηνεία, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες 

για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση και 

να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, τοιχοκολλώνται 

δε εν εµφανεί θέσει του γραφείου της Εταιρείας. 

4.4.4.4. Εις τας προθεσµίας περί σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως υπολογίζονται και οι 

εξαιρετέες ηµέρες αλλά δεν συνυπολογίζονται η ηµέρα της δηµοσιεύσεως της 

προσκλήσεως και η ηµέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.   

 

ΑΡΘΡΟ 23.ΑΡΘΡΟ 23.ΑΡΘΡΟ 23.ΑΡΘΡΟ 23.    

1.1.1.1.    ∆ικαίωµα παράστασης και ψήφου στη Γενική συνέλευση έχουν οι µέτοχοι, οι οποίοι 

κατέθεσαν τη σχετική βεβαίωση της Ανώνυµης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων σύµφωνα 

µε το άρθρο 51 του ν. 2396/1996, ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της 
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Ανώνυµης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, στο ταµείο του κεντρικού καταστήµατος της 

Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυµη 

τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. 

2.2.2.2.    Οι πράξεις καταθέσεως της σχετικής βεβαίωσης της Ανώνυµης Εταιρείας Αποθετηρίων 

Τίτλων και τα πληρεξούσια των µετόχων πρέπει να προσάγονται στη ∆ιοίκηση της 

Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

4.4.4.4. Μέτοχοι µη συµµορφωθέντες προς τας διατάξεις του προηγουµένου εδαφίου µετέχουσι 
της Γενικής Συνελεύσεως, µετά την συγκρότηση και τη αδεία αυτής.    

    

ΑΡΘΡΟ 24.ΑΡΘΡΟ 24.ΑΡΘΡΟ 24.ΑΡΘΡΟ 24.    

1.1.1.1.    Έκαστος µέτοχος έχει τόσας ψήφους εν τη Συνελεύσει όσοι είναι και αι µετοχαί τας 

οποίας κατέχει, εκάστης µετοχής παρεχοµένης δικαίωµα µιας ψήφου. 

2.2.2.2.    Οι µέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται υπό πληρεξουσίων έστω και µη µετόχων, 

διοριζοµένων δι’ επιστολής ή τηλεγραφήµατος.     

ΑΡΘΡΟ 25.ΑΡΘΡΟ 25.ΑΡΘΡΟ 25.ΑΡΘΡΟ 25.    

1.1.1.1.    Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται 

εις εµφανή θέση του καταστήµατος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωµα ψήφου 

κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των µετόχων, µετ’ ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων 

αυτών, του αριθµού των µετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των 

µετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι µέτοχοι θα δύνανται να ψηφίζουν δι’ 

αντιπροσώπων. Πάσα ένστασις κατά του καταλόγου τούτου προτείνεται επί ποινή 

απαραδέκτου, κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και πριν ή εισέλθει η Γενική 

Συνέλευσις εις την ηµερησίαν διάταξιν. 

2.2.2.2.    Η Γενική Συνέλευσις λογίζεται νοµίµως κατηρτισµένη και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως όταν παρίστανται µέτοχοι ή αντιπρόσωποι µετόχων, 

εκπροσωπούντες το εν πέµπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου του αφορώντος µετοχάς µετά ψήφου.    Μη συντελεσθείσης της απαρτίας 

ταύτης η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου  εντός είκοσι (20) ηµερών από της χρονολογίας 

της µαταιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουµένη προ δέκα  (10) τουλάχιστον πλήρων 

ηµερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις, 

λογίζεται εν  απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας 

διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το κατ΄ αυτήν εκπροσωπούµενο τµήµα του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου των µετοχών µετά ψήφου. 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.     

3.3.3.3.    Εξαιρετικώς προκειµένου περί αποφάσεων αφορωσών:  

α) σε µεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,  

β) σε µεταβολή του αντικειµένου της επιχειρήσεως αυτής,  
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γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων,  

δ) σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µη προβλεπόµενη από το καταστατικό ή 

επιβαλλόµενη από διατάξεις νόµων, ή γενόµενη µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, 

ε) σε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 6 του 

άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20, 

στ) σε έκδοση οµολογιακού δανείου σύµφωνα µε τα άρθρα 3α και 3β του κ.ν. 2190/20,    

ζ) σε µεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, 

η) σε συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση 

της Εταιρείας, 

θ) σε απόφαση για την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 του 
κ.ν. 2190/1920 και 

(ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόµο, 

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των εν λόγω θεµάτων της 
ηµερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ’ αυτήν µέτοχοι ή 
αντιπρόσωποι µετόχων εκπροσωπούντων τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου του αφορώντος µετοχές µετά ψήφου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική 
Συνέλευση προσκαλείται προ δέκα (10) ηµερών και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών 
από της χρονολογίας της µαταιωθείσης συνεδριάσεως ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει 
εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ’ αυτήν το 
ήµισυ (½) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου του αφορώντος µετοχάς µετά 
ψήφου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευση προσκαλουµένη κατά 
τα ανωτέρω και συνερχοµένη εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών από της χρονολογίας της νέας 
µαταιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων 
της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ’ αυτήν το εν τρίτον (1/3) 
τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, του αφορώντος µετοχές µετά ψήφου. 
Εφόσον οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες, ή σε κάθε περίπτωση 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, του 
αφορώντος µετοχές µετά ψήφου. 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.  

  

ΑΡΘΡΟ 26.ΑΡΘΡΟ 26.ΑΡΘΡΟ 26.ΑΡΘΡΟ 26.    

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυοµένου ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυοµένου ο πρεσβύτερος 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει της Συνελεύσεως των µετόχων 

προσωρινώς, εκλέγων δύο γραµµατείς µεταξύ των παρισταµένων µετόχων µέχρις ου 

επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουµένων να µετάσχωσιν της 

Συνελεύσεως µετόχων και εκλεγεί το οριστικόν προεδρείον αυτής, αποτελούµενον εκ του 

Προέδρου και δύο γραµµατέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών. 

    

ΑΡΘΡΟ 27.ΑΡΘΡΟ 27.ΑΡΘΡΟ 27.ΑΡΘΡΟ 27. 
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1.1.1.1.    Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη ως άνω 

δηµοσιευοµένη ηµερησία διατάξει περιλαµβανόµενα θέµατα. Η ηµερησία διάταξις 

καταρτίζεται υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, περιλαµβάνει δε µόνο τας προτάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Συνέλευσιν. 

2.2.2.2.    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. Τα 
πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του διοικητικού 
συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/20, επτά (7) 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 επόµενη παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο 
εδάφιο, µε δαπάνη της Εταιρείας. 

 
3.3.3.3.    Αιτήσει µετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβληµένου εταιρικού 

κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ, µόνο 

αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ηµέρα συνεδριάσεως 

προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των µετόχων οριζοµένην ήτις όµως δεν δύναται να 

απέχει περισσότερον των τριάκοντα ηµερών από την χρονολογίαν της αναβολής. Η µετ’ 

αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η 

επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων σε αυτήν δε, 

µπορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 

25 παρ. 1 του Καταστατικού και 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/20.  

4444    Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει είς 

ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει µετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να 

κατάχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώµης του. Εν τω βιβλίω 

καταχωρίζεται κατάλογος των παριστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν 

Συνέλευσιν µετόχων συµφώνως τω άρθρω 25 παρ. 1 του παρόντος. 

5.5.5.5.    Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσι ενώπιον 

δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής 

Συνελεύσεως ή τούτου κωλυοµένου ή απουσιάζοντος υπό του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού. 

6.6.6.6.    Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό 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. Επίσης, µε αίτηση 

µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, 

εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε 

µέλος του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του 

άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20.  
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7.7.7.7.    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 6 του παρόντος άρθρου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των 

εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό 

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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20, εφόσον τα 

αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά 

τρόπο επαρκή. 

8.8.8.8.    Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 και 7 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 Εταιρείας, 

µε απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την 

ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες 

που αρνήθηκε. 

 

9.9.9.9.    Αιτήσει µετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου η 

λήψις αποφάσεως επί τινος θέµατος, της ηµερησίας διατάξεως  Γενικής Συνελεύσεως 

ενεργείται δι’ ονοµαστικής κλήσεως. 

10. 10. 10. 10. Οι αιτούντες κατά τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του παρόντος άρθρου µέτοχοι 

οφείλουν να αποδείξουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που 

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η 

κατάθεση των µετοχών σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/20.   

      
ΑΡΘΡΟ 28.ΑΡΘΡΟ 28.ΑΡΘΡΟ 28.ΑΡΘΡΟ 28.    

1111. Η Γενική Συνέλευσις των µετόχων αποφαίνεται εφ’ όλων των εις αυτήν υποβαλλοµένων 

θεµάτων, είναι δε µόνη αρµοδία να αποφασίσει περί: 

α) Τροποποιήσεως του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουµένων πάντως και των 

αυξήσεων, εφ’ όσον ρητώς δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι και των µειώσεων του 

εταιρικού κεφαλαίου.  

β) Της εκλογής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως τω 

παρόντι. 

γ) Εκλογής ελεγκτών ως και περί αµοιβής των τελευταίων τούτων. 

δ) Εγκρίσεως των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας.  

ε) ∆ιαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας. 

ζ) ∆ιορισµού εκκαθαριστών. 
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η) Συγχώνευσης, διάσπασης, µετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή 

διάλυσης της Εταιρίας. 

θ) Εγέρσεως πολιτικής αγωγής κατά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δια 

παραβάσεις των καθηκόντων των. 

Εις τας ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγονται: 

α) Οι κατά το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 14 του κ.ν. 2190/1920 αποφασιζόµενες 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι 

επιβαλλόµενες από τις διατάξεις άλλων νόµων. 

β) Η κατά το άρθρο 12 του καταστατικού εκλογή προσωρινών συµβούλων εις 

αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους µε 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

γ) Η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 και τους περιορισµούς αυτού απορρόφηση 

ανώνυµης εταιρείας από άλλη ανώνυµη εταιρεία που κατέχει το 100% των µετοχών της. 

δ) Η τροποποίηση του καταστατικού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την παρ. 

5 του άρθρου 11, την  παρ. 2  του άρθρου 13α, την παρ. 13 του άρθρου 13 και την 

παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20 . 

ε) Η δυνατότητα διανοµής κερδών ή προαιρετικών αποθεµατικών µέσα στην τρέχουσα 

εταιρική χρήση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική 

εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.   

2.2.2.2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των εν 

αυτή εκπροσωπουµένων ψήφων. 

3.3.3.3. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 3 του άρθρου 25 του παρόντος, αποφάσεις λαµβάνονται 

δια πλειοψηφίας των (2/3) δύο τρίτων των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουµένων ψήφων.     

4.4.4.4. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δια φανεράς 

ψηφοφορίας δι’ ονοµαστικής κλήσεως. 

5.5.5.5. Μετά την ψήφισιν του Ισολογισµού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι’ ειδικής 

ψηφοφορίας ενεργουµένης δι’ ονοµαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζηµιώσεως. Η 

απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν ο ισολογισµός περιέχει παραλείψεις δι’ ας το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις 

αποκρύπτουσες την πραγµατική κατάσταση της Εταιρείας και γενικά στις περιπτώσεις 

του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/20. Την ψηφοφορίαν περί απαλλαγής του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου δικαιούνται να µετάσχωσι τα µέλη αυτού και οι υπάλληλοι µόνο δια των 

µετοχών ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας. 

6.6.6.6. Επί µετόχων νοµικού προσώπου οι εκπρόσωποι των υποχρεούνται να ψηφίσουν βάσει 

εγγράφων οδηγιών των κατατιθεµένων εις την συνέλευσιν των µετόχων.  

 

ΑΡΘΡΟ 29.ΑΡΘΡΟ 29.ΑΡΘΡΟ 29.ΑΡΘΡΟ 29. 
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Ελεγκταί Ελεγκταί Ελεγκταί Ελεγκταί ––––    Έλεγχος Έλεγχος Έλεγχος Έλεγχος ––––    ∆ικαιώµατα Μετόχων ∆ικαιώµατα Μετόχων ∆ικαιώµατα Μετόχων ∆ικαιώµατα Μετόχων ––––    ∆ικαιώµατα µειοψηφίας∆ικαιώµατα µειοψηφίας∆ικαιώµατα µειοψηφίας∆ικαιώµατα µειοψηφίας    

 

1.1.1.1.    Η τακτική Γενική Συνέλευση που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόµενης 

χρήσης εκλέγει, σύµφωνα µε την κειµένη νοµοθεσία, ένα ορκωτό λογιστή ως τακτικό 

ελεγκτή προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασµών αυτής.  

2.2.2.2.    Ο ελεγκτής ελέγχει όλους τους λογαριασµούς και τον ετήσιο ισολογισµό και υποβάλλει 

λεπτοµερώς έκθεσιν του πορίσµατος του ενεργηθέντος ελέγχου εις την τακτικήν Γενικήν 

Συνέλευσιν περιλαµβάνουσαν άπαντα τα υπο του άρθρου 37 παρ.1 του Κ.Ν. 

2190/1920 οριζόµενα στοιχεία. Πλην του τακτικού ελεγκτή η Γενική Συνέλευσις εκλέγει 

και ένα (1) αναπληρωµατικό ελεγκτή , εκ του σώµατος των Ορκωτών Λογιστών. Εντός 

πέντε ηµερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως, 

δέον να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισµού των. Εν 

περιπτώσει καθ’ ήν δεν αποποιηθούν τον διορισµόν τούτον, εντός πέντε (5) εργάσιµων 

ηµερών, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 

2190/20 ευθύνας και υποχρεώσεις. Η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, που 

διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται µε βάση τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. 

 

3.3.3.3.    Ο ελεγκτής οφείλει να ενεργήσει τον έλεγχο και καταρτίσει την έκθεση του 

συµµορφώµενος προς τας εκάστοτε διατάξεις του κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920 

« περί Ανωνύµων Εταιρειών». 

4.4.4.4.    Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχει πάσα 

πληροφορία σχετικήν προς τον παρ’ αυτού ενεργηθέντα έλεγχο. 

5.5.5.5.    Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του 

καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα όπως ζητήσουν έλεγχον της 

Εταιρείας από το αρµόδιο µονοµελές Πρωτοδικείο της περιφερείας εις την οποίαν 

εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που 

παραβιάζουν διατάξεις των Νόµων ή του Καταστατικού της Εταιρείας  ή των 

αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτσηη ελέγχου πρέπει να 

υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από της εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων της 

χρήσεως, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόµενες πράξεις.  

6.6.6.6. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 

εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρµόδιο Μονοµελές 

Πρωτοδικείο, κατά τα ως άνω εν παραγράφω 1 οριζόµενα, έλεγχο της Εταιρείας, εφ’ 

όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η 

∆ιοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή 

διαχείρισις. 

7777....    Οι αιτούντες τον έλεγχο µέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 5 και 6, οφείλουν να     

αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις µετοχές που τους δίνουν το δικαίωµα να 
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ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των 

µετοχών σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20. 

  Το δικαστήριο µπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 

2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο µε βάση τις ανωτέρω παρ. 5 και 6. 

    

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ      ΕΕΕΕ    

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ––––    ΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΑΙΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΑΙΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΑΙΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΑΙ    

    

ΑΡΘΡΟ 30.ΑΡΘΡΟ 30.ΑΡΘΡΟ 30.ΑΡΘΡΟ 30.    

1.1.1.1.    Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαµήνου διαρκείας αρχοµένη την 1η Ιανουαρίου και 

λήγουσα την 31ην ∆εκεµβρίου εκάστου έτους. 

2.2.2.2.    Εις το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον, καταρτίζει τους 

ετησίους λογαριασµούς (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) και την έκθεσιν διαχειρίσεως, 

συµφώνως µε τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α,43β, και 

134 ΕΠ του Κωδ. Ν. 2190/1920. Αι ετήσιαι οικονοµικαί καταστάσεις δέον όπως 

εµφανίζουν µε απόλυτον σαφήνειαν την πραγµατικήν εικόνα της περιουσιακής 

διαρθρώσεως, της χρηµατοοικονοµικής θέσεως και των αποτελεσµάτων χρήσεως της.  

     Ειδικώτερον το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον υποχρεούται όπως συντάσσει συµφώνως µε τας 

άνω διατάξεις:  

α) τον ισολογισµόν 

β) τον λογαριασµόν «αποτελέσµατα χρήσεως» 

γ) τον  «πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων» και   

δ) το προσάρτηµα 

3.3.3.3.    ∆ια να ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί των ετησίων 

οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, αι οποίαι έχουν εγκριθεί υπό του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό:  

α) του προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ή του αναπληρωτή του, 

β) του ∆ιευθύνοντος ή εντεταλµένου συµβούλου ή εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν 

υπάρχει τοιούτος σύµβουλος, εν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο ορίζεται 

υπ’ αυτού και 

γ) του υπευθύνου δια την ∆ιεύθυνσιν του Λογιστηρίου. 

Οι ανωτέρω εις περίπτωσιν διαφωνίας από πλευράς νοµιµότητος του τρόπου 

καταρτίσεως των οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν όπως εκθέτουν εγγράφως τας 

αντιρρήσεις των εις την Γενικήν Συνέλευσιν. 



29 

 

4.4.4.4.    Η έκθεσις διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτικήν Γενικήν 

Συνέλευσιν, πρέπει να παρέχει σαφήν και πραγµατικήν εικόνα της εξελίξεως των 

εργασιών και της οικονοµικής θέσεως της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίας δια την 

προβλεπoµένην πορείαν της Εταιρείας και δια τας δραστηριότητας της εις τον τοµέα 

της ερεύνης και αναπτύξεως, ως και το εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α κωδ. Ν. 

2190/20, οριζόµενα. Επίσης εις την έκθεσιν ταύτην δέον όπως αναφέρεται έτερον τι 

σηµαντικόν γεγονός το οποίον έχει συµβεί εντός του χρονικού διαστήµατος από της 

λήξεως της χρήσεως έως την ηµέραν υποβολής της εκθέσεως. 

5.5.5.5.    Αι ετήσιαι οικονοµικαί καταστάσεις υποβάλλονται εις τας διατυπώσεις δηµοσιότητας των 

παρ. 1 και 5 του άρθρ. 43β Ν. 2190/20 µε την µορφήν και το περιεχόµενον, βάσει του 

οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκταί της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεσιν ελέγχου των. 

Εάν οι ελεγκταί έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφρασιν γνώµης, τότε το γεγονός 

αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται εις τας δηµοσιευοµένας οικονοµικάς 

καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει εκ του δηµοσιευοµένου σχετικού πιστοποιητικού 

ελέγχου. 

6.6.6.6. Αντίγραφο των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, µε τας σχετικάς εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται υπό της εταιρείας εις την 
αρµοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν, είκοσι τουλάχιστον ηµέρας πριν από την Γενικήν 
Συνέλευσιν. 

 

7.7.7.7. Ο Ισολογισµός της Εταιρείας, ο λογαριασµός «αποτελέσµατα χρήσεως και ο «πίνακας 
διαθέσεως αποτελεσµάτων», οµού µετά του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου, όταν 
προβλέπεται ο έλεγχος υπό των Ορκωτών Λογιστών, την  κατάσταση µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και την κατάσταση ταµειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/20, 
δηµοσιεύονται όπως ορίζεται εις την εποµένην παράγραφον  

 

 
8.8.8.8. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον της Εταιρείας οφείλει όπως δηµοσιεύσει τα έγγραφα της 

προηγούµενης παραγράφου 6, εις το σύνολο των είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις 
ηµέρας από την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως.  
α) Εις µίαν ηµερησίαν πολιτικήν εφηµερίδα, η οποία πληρεί τας προϋποθέσεις του 

άρθρου 3 του Ν.∆. 3757/1957, όπως τούτο ισχύει, η οποία εκδίδεται εις την Αθήνα και 

έχει ευρυτέραν κυκλοφορίαν εις ολόκληρον την χώραν, κατά την κρίσιν του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, και   

β) εις µίαν ηµερησίαν οικονοµικήν εφηµερίδα, η οποία πληρεί τας προϋποθέσεις της 

παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδ. Ν. 2190/20 και  

γ) εις το τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφηµερίδος της Κυβερνήσεως συµφώνως προς το 

άρθρο 7β παρ. 18 του κωδ. Ν. 2190/20.    

δ) Σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία νοµαρχιακή ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας 

κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας 

και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφηµερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή 

αυτή, σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία νοµαρχιακή ή εβδοµαδιαία 

πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του 

νοµού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. 
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      Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήµο ή κοινότητα του Νοµού Αττικής ή του Νοµού 

Θεσσαλονίκης, εκτός του ∆ήµου Αθηναίων ή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, τα έγγραφα της 

ως άνω παρ. 7 πρέπει να δηµοσιεύονται σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία 

τοπική ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες που έχουν την 

έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφηµερίδα που 

να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία 

τοπική ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες που έχουν την 

έδρα τους στην έδρα της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία. 

     Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του ∆ήµου Αθηναίων και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

δηµοσιεύουν τα έγγραφα της ως άνω παρ7 κατά τα οριζόµενα στα ανωτέρω εδάφια α΄ 

έως και γ΄. 

9.9.9.9. Εντός είκοσι ηµερών από της εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από την 
τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, οµού µετά του επικυρωµένου αντιγράφου των πρακτικών 
της, ως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α κωδ. Ν. 2190/20 υποβάλλεται εις 
την αρµόδιαν εποπτεύουσα Αρχήν και αντίτυπο των εγκεκριµένων οικονοµικών 
καταστάσεων.   

    

ΑΡΘΡΟ 31.ΑΡΘΡΟ 31.ΑΡΘΡΟ 31.ΑΡΘΡΟ 31. 

1.1.1.1.    Προς καθορισµόν των καθαρών κερδών της χρήσεως εκπίπτονται εκ των ακαθαρίστων 

εσόδων, τα έξοδα, αι ζηµίαι, αι νόµιµαι αποσβέσεις και παν άλλο εταιρικό βάρος. 

2.2.2.2. Εκ των καθαρών κερδών της Εταιρείας : 

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον αυτών διατίθεται προς σχηµατισµό 

τακτικού αποθεµατικού κεφαλαίου. Η κράτησις αυτή παύει ούσα υποχρεωτική, όταν το 

αποθεµατικό φθάσει το εν τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου. 

β) Κρατείται το απαιτούµενο ποσό για την καταβολή του µερίσµατος που προβλέπεται 

από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 1 του ν. 

876/79 και εν συνεχεία µε την παρ. 18 του άρθρου 3 του ν. 2753/99, το άρθρο 25 

του ν. 2789/00 και το άρθρο 10 του ν. 3460/06 και ισχύει. 

γ) Το τυχόν αποµένον υπόλοιπον διατίθεται αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως, 

λαµβανοµένης διά απολύτου πλειοψηφίας απάντων των παρόντων και 

εκπροσωπουµένων ψήφων καθ’ οιονδήποτε τρόπον. 

δ) Το έκτακτον αποθεµατικό κεφάλαιο δύναται να διατεθεί συµφώνως προς τας 

αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, δι’ οιονδήποτε σκοπόν περιλαµβανοµένης και της 

διανοµής µερισµάτων. 

ε) Η πληρωµή των µερισµάτων αρχίζει µετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισµού από 

την Τακτική Γενική Συνέλευση, σε ηµέρα που ορίζεται από αυτή µε την προσαγωγή των 

σχετικών βεβαιώσεων της Ανώνυµης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του ν. 2396/1996, ή των βεβαιώσεων πού αντιστοιχούν σε βεβαίωση της 

Ανώνυµης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, κατά το άρθρο 23 παρ.1 του παρόντος 

καταστατικού, στην έδρα της εταιρείας ή σε όποιο τραπεζικό κατάστηµα καθορίζεται 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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στ) Τα µερίσµατα άτινα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας αφ’ ής κατέστησαν απαιτητά 

παραγράφονται. ∆ικαιούχοι µη ζητήσαντε εγκαίρως την πληρωµήν των ανηκόντων 

αυτοίς µερισµάτων, ουδεµία δύναται να έχωσι απαίτηση µετοχών προς ανάληψιν αυτών. 

     ζ) Προκειµένου περί προνοµιούχων µετοχών άνευ ψήφου µη µετατρεψίµων, δι’ ας µεν 

χρήσεις δεν υφίστανται κέρδη, καταβάλλεται τόκος εξ τοις εκατό (6%) ετησίως επί της 

ονοµαστικής αξίας αυτών, δι’ ας χρήσεις τα υφιστάµενα κέρδη δεν επαρκούν δια την 

πληρωµή του πρώτου µερίσµατος, ίσου προς έξ τοις εκατό (6%), τουλάχιστον του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, συµπληρούται υπο µορφήν τόκου το εν λόγω 

ποσοστόν έξ τοις εκατό (6%).     

      

ΑΡΘΡΟ 32.ΑΡΘΡΟ 32.ΑΡΘΡΟ 32.ΑΡΘΡΟ 32.    

Επιτρέπεται η διανοµή προσωρινών µερισµάτων ή ποσοστών µόνο εφ’ όσον είκοσι (20) 

τουλάχιστον ηµέρας προ αυτής δηµοσιευθεί δια τινός ηµερησίας εφηµερίδος, εκ των 

εκδιδοµένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ως και δια του τεύχους Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης 

Ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί εις την αρµοδίαν εποπτεύουσα 

Αρχή, λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανεµόµενα δεν 

δύναται να υπερβώσι το ήµισυ των κατά την λογιστική κατάστασιν καθαρών κερδών. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΣΤ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΣΤ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΣΤ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΣΤ΄    

∆ΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ∆ΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ∆ΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ∆ΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ    

    

ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 33.33.33.33.    

1. 1. 1. 1. Η Εταιρεία διαλύεται :  

α) Μετά την λήξιν του εν τω παρόντι οριζοµένου χρόνου διαρκείας αυτής,  εκτός εάν 

προ της λήξεως ήθελεν αποφασισθεί η παράτασις αυτής. 

β) Και προ του χρόνου τούτου, δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαµβανοµένης 

κατά το παρόν πρακτικόν.  

γ) Άµα τη κυρήξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. 

2.2.2.2.    Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως 

προσδιορίζονται εις το υπόδειγµα ισολογισµού ως προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει 

κατώτερο του ηµίσεως (½) του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον 

υποχρεούται ίνα συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν, εντός προθεσµίας εξ (6) µηνών από 

την λήξιν της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει την λύσιν της εταιρείας ή την υιοθέτησιν 

άλλου µέτρου.    
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3. 3. 3. 3. Η Εταιρεία λύεται επίσης µε δικαστική απόφαση, σύµφωνα µε τα άρθρα 48 και 48α του 

κ.ν.  2190/20. 

ΑΡΘΡΟ 34.ΑΡΘΡΟ 34.ΑΡΘΡΟ 34.ΑΡΘΡΟ 34.    

1.1.1.1.    Αποφασισθείσης της διαλύσεως η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της 

εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζουσα δύο έως τρεις εκκαθαριστές ων 

προσδιορίζει την αµοιβήν. 

2222....    Οι εκκαθαριστές οφείλουν άµα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν 

απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δηµοσιεύσουν δια του τύπου και του 

τεύχους Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος 

της Κυβερνήσεως, ισολογισµό ούτινος υποβάλλεται αντίγραφο εις την αρµοδία 

εποπτεύουσα Αρχή. Την αυτή υποχρέωση έχουσι οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της 

εκκαθαρίσεως. 

3333.Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση του ∆ιοικητικού            
Συµβουλίου και των ελεγκτών. 

    

ΑΡΘΡΟ 35.ΑΡΘΡΟ 35.ΑΡΘΡΟ 35.ΑΡΘΡΟ 35.   

1.1.1.1.    ∆ιαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των µετόχων διατηρεί πάντα τα 

δικαιώµατα αυτής, συνέρχεται δε εν τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν 

οσάκις κρίνουσι ούτοι αυτήν αναγκαίαν. Εις την Γενική Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωµα 

της εγκρίσεως του λογαριασµού εκκαθαρίσεως. Κατ’ έτος τα αποτελέσµατα της 

εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των µετόχων, µετ’ εκθέσεως των 

αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρµα της εκκαθαρίσεως. 

2.2.2.2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προσκαλέσωσι την σύγκλισιν 
Γενικής Συνελεύσεως, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 21 και 
κοινοποιουµένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως των, οπότε 
ούτοι υποχρεούνται συµφώνως προς τας διατάξεις του ιδίου άρθρου να 
συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν. 

3.3.3.3. Κατά την σύγκλησιν των Γενικών Συνελεύσεων λόγω διαλύσεως της Εταιρείας 
τηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος Καταστατικού, των 
εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το 
Καταστατικό εις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Μη υφισταµένου του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου των Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινός ο πρεσβύτερος των 
εκκαθαριστών 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ζ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ζ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ζ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ζ΄    

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ    

    

ΑΡΘΡΟ 36ΑΡΘΡΟ 36ΑΡΘΡΟ 36ΑΡΘΡΟ 36  

Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 

2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει. 
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Για την Εταιρία 

 

Ο Πρόεδρος  

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΣΒΟΡΩΝΟΣ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 30ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 

**************************************************** 

 

Στη Φυλή, σήµερα, την 30η Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 17.00, 

συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ηµετέρας εταιρίας υπό την επωνυµία 

UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στα γραφεία της, όπου και η 

έδρα της, στην 1η και 18η οδό ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, κατόπιν προσκλήσεως του 

κ. Προέδρου αυτής. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.κ. Σβορώνος Αντώνιος του Παναγή, Μαυρίκιος Ορφέας του 
Νικολάου,  Μεθόδιος Ιωάννης του Θωµά, Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος του 
Αντωνίου, Μπέκος Γεώργιος του Μιχαήλ, Νικόλαος Τραυλός του Γερασίµου, 
Κωνσταντίνος Παναγούλιας του Φωτίου, Ρήγας – Αλέξανδρος Καραβίας του 
Γεωργίου, Αλέξανδρος Καλογήρου του Νικολάου, 
 
Απουσίαζε ο ∆ιονύσιος  Σβορώνος του Νικολάου. 
 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, το διοικητικό Συµβούλιου εισέρχεται στην 

συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 

1. Έγκριση και υπογραφή Πρακτικών προηγούµενων ∆ιοικητικών Συµβουλίων. 
2. Απόφαση για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε βάση το άρθρο 13 παρ. 1 του 

ΚΝ 2190/1920 και  την από 24-9-2007 εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων. 

3. Σύνταξη της προβλεπόµενης από το άρθρο 4.1.4.1.1 του κανονισµού του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών ειδικής έκθεσης  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

4. Αποφάσεις Σχετικές µε την ∆ιαδικασία Συµµετοχής στην Αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου. 

5. Απόφαση για την ∆ιάθεση των τυχόν Αδιάθετων Μετοχών. Καθορισµός της 
∆ιαδικασίας Προεγγραφής. 

6. Αναγνώριση Προεγγραφών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 
7. ∆ιάθεση των ποσών από τις Καταβολές των Μετόχων που έχουν καταβληθεί. 
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Θέµα 1ο: Έγκριση και υπογραφή Πρακτικών προηγούµενων 
∆ιοικητικών Συµβουλίων. 

Αναγνώσθηκαν και Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά των πλέον πρόσφατων 

συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επρότεινε στα µέλη να επαναλάβουν τις αποφάσεις 
που έχουν ληφθεί κατά τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της 28-9-2012 και 12-10-2012 και που αφορούν στην 
απόφαση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, στην κατάρτιση της σχετικής έκθεσης και στις 
διαδικασίες που σχετίζονται µε τις προεγγραφές, την διάθεση αδιάθετων µετοχών και τις διαδικασίες 
συµµετοχής, ώστε οι νέες αποφάσεις απολύτως ιδίου περιεχοµένου µε τις προηγούµενες να έχουν 
ληφθεί σε χρόνο µεταγενέστερο της πιστοποίησης της µη καταβολής του κεφαλαίου από την αύξηση 
που αποφασίσθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4-5-2012. 

 

Θέµα 2ο: Απόφαση για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε βάση το 
άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 και  την από 24-9-2007 
εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και 
τροποποίηση του άρθρου 5 του οικίου καταστατικού. 
 
Παρακάτω παρατίθεται το κείµενο  από  το 3ο θέµα του ∆Σ της 28/9/2012  
 
«Ο Πρόεδρος αναφέρεται στο θέµα της διαδικασίας της αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί λόγω της 
καθυστέρησης που παρατηρήθηκε κατά την έγκριση του Ενηµερωτικού 
∆ελτίου.  

Eνόψει, όµως, της δεδοµένης βούλησης (κατευθυντήριας οδηγίας) της Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων (όπως αυτή προέκυψε κατά τη συνεδρίαση της 
4/5/2012) σε σχέση µε το αναγκαίο της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, 
προτείνεται η επίτευξη του προειρηµένου αποτελέσµατος ως κατωτέρω:  

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24-9-2007 εκχωρήθηκε στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο η αρµοδιότητα να αυξάνει µε απόφαση του και χωρίς 
τροποποίηση του καταστατικού το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µέχρι του 
ποσού των 16.687.588,80 ευρώ συνολικά για µία πενταετία από της 22-10-
2008 οπότε και έληγε η ισχύς προηγούµενης αντίστοιχης απόφασης. Η 
εξουσία αυτή ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1β του 
ΚΝ 2190/1920. Η απόφαση αυτή απαιτεί αυξηµένη πλειοψηφία των µελών. 

 Ο Πρόεδρος, λοιπόν, προτείνει στα µέλη να αποφασίσουν αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε την παραπάνω εξουσιοδότηση και 

προτείνει οι βασικοί όροι της αύξησης να είναι οι ίδιοι µε την απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4-5-2012.  Προτείνει λοιπόν σύµφωνα και 

µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 να 
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αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο µέχρι του ποσού των 2.753.128,20 ευρώ (δύο 

εκατοµµύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και 

είκοσι λεπτών) µε την έκδοση 9.177.094 (εννέα εκατοµµύριων εκατόν 

εβδοµήντα επτά χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων) νέων κοινών ονοµαστικών 

µετοχών, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, και 

τιµής   διάθεσης ίσης προς την ονοµαστική αξία των τριάντα λεπτών (0,30€). 

Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί µε µετρητά και θα 

απευθύνεται στους υφισταµένους κατά την ηµέρα αποκοπής του δικαιώµατος 

προτίµησης µετόχους (παλιούς µετόχους). Προθεσµία κάλυψης ορίζεται 

τετράµηνη αρχοµένη από την ηµεροµηνία που ελήφθη η απόφαση της 

αύξησης του κεφαλαίου. Προτείνει να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αν η 

κάλυψη του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, 

το µετοχικό κεφάλαιο να αυξάνεται µέχρι το ποσό της κάλυψης σύµφωνα µε 

το άρθρο 13α του ΚΝ 2190/1920. Επίσης προτείνει να µπορεί το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο να αποφασίζει για κάθε ειδικότερο θέµα της αύξησης κεφαλαίου.  

 

Ακολουθεί διεξοδική συζήτηση ανάµεσα στα µέλη και επικρατεί η άποψη ότι η 

απόφαση αυτή µάλλον αντανακλά την επιθυµία των µετόχων που εκφράστηκε 

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4-5-2012 για αύξηση του κεφαλαίου. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αποδέχεται οµόφωνα την εισήγηση του Προέδρου για 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε την εξουσιοδότηση που του 

έχει δοθεί µε βάση το άρθρο 13 παρ. 1β του ΚΝ 2190/1920 και την απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24-9-2007. Οι όροι της αύξησης 

του κεφαλαίου έχουν ως εξής:  

Αυξάνεται το µετοχικό κεφάλαιο µέχρι του ποσού των 2.753.128,20 ευρώ 

(δύο εκατοµµύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ 

και είκοσι λεπτών) µε την έκδοση 9.177.094 (εννέα εκατοµµύριων εκατόν 

εβδοµήντα επτά χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων) νέων κοινών ονοµαστικών 

µετοχών, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, και 

τιµής   διάθεσης ίσης προς την ονοµαστική αξία των τριάντα λεπτών (0,30€). 

Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί µε µετρητά και θα 

απευθύνεται στους υφισταµένους κατά την ηµέρα αποκοπής του δικαιώµατος 

προτίµησης µετόχους (παλιούς µετόχους). Προθεσµία κάλυψης ορίζεται 

τετράµηνη αρχοµένη από την ηµεροµηνία που ελήφθη η απόφαση της 

αύξησης του κεφαλαίου. Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αν η κάλυψη του 

ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το µετοχικό 

κεφάλαιο να αυξάνεται µέχρι το ποσό της κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 13α 

του ΚΝ 2190/1920. Τέλος  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίζει για 
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κάθε ειδικότερο θέµα της αύξησης κεφαλαίου.  

 

Στην συνέχεια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει  ότι η τιµή έκδοσης µπορεί 

να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του 

δικαιώµατος. 

 

Τέλος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει, την τροποποίηση του ήδη 
υποβληθέντος προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενηµερωτικού 
∆ελτίου στους τοµείς που αφορούν την απόφαση των καταστατικών οργάνων 
για την Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και  να παραµείνουν 
υπεύθυνοι, για την έκδοση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου οι κύριοι Αντώνιος 
Σβορώνος και Γεώργιος Μπέκος.» 

Τα µέλη επιβεβαιώνουν την απόφαση του ∆Σ για αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου όπως αυτή διατυπώνεται ανωτέρω, στο ∆Σ της 28/9/12. 

 

 
Θέµα 3ο: Σύνταξη της προβλεπόµενης από το άρθρο 4.1.4.1.1 του 
κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ειδικής έκθεσης  του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
Παρακάτω παρατίθεται το κείµενο  από  το 4ο θέµα του ∆Σ της 28/9/2012 σε 
συνδυασµό µε την προσθήκη που έγινε στο  8ο θέµα του ∆Σ της 12/10/12. 
 
«Στην συνέχεια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συζήτησε αναλυτικά το θέµα της 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και έλαβε αποφάσεις για τις διαδικασίες και 
τον τρόπο ολοκλήρωσης της αύξησης, οι οποίες συµπεριελήφθησαν στην 
ειδική έκθεση του άρθρου 4.1.4.1.1 του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών που συνετάχθη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και έχει ως εξής: 
 

  

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία  

«Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» 

  για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α., 
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και του άρθρου 9 του Ν.3016/2002  

 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας υλοποιεί ένα στρατηγικό σχέδιο για την 

ανάπτυξη των εταιρικών δραστηριοτήτων, την επέκταση των δραστηριοτήτων και 

την ανάπτυξη της εταιρίας εκτός της Ελληνικής αγοράς. Στα πλαίσια αυτού του 

σχεδίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε 

σκοπό την διενέργεια επενδύσεων στον όµιλο, εξαγορών µεριδίων επιχειρήσεων και 

την αύξηση των κεφαλαίων κίνησης 

 

 Η χρηµατοδότηση των παραπάνω δράσεων προϋποθέτει την συγκέντρωση 

κεφαλαίων και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου κατά 2.753.128,20 € µε την έκδοση 9.177.094 νέων κοινών µετοχών 

ονοµαστικής άξιας και τιµής διάθεσης 0,30€ η καθεµία. Οι µετοχές αυτές θα 

διατεθούν στους µετόχους µε δικαίωµα προτίµησης µε καταβολή µετρητών ενώ 

σηµειώνεται ότι ήδη έχουν καταβληθεί  ποσά προκαταβολών έναντι αυξήσεως του 

µετοχικού κεφαλαίου από µετόχους που θα συνυπολογισθούν στην παρούσα Αύξηση 

Μετοχικού Κεφαλαίου. Σε περίπτωση κατά την οποίαν η κάλυψη του µετοχικού 

κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξάνεται µέχρι το ποσό της 

κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 13α του ΚΝ 2190/1920. 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 

Το σύνολο των νέων ονοµαστικών µετοχών θα διατεθεί µε δικαίωµα προτίµησης 

υπέρ των παλαιών µετόχων που θα είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μετόχων κατά 

τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την προηγούµενη ηµέρα  από την ηµεροµηνία 

αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία θα αποφασιστεί από το ∆.Σ. της 

εταιρίας µετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το 

∆.Σ. της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς και το ∆.Σ. του Χ.Α., οι µέτοχοι θα εγγράφονται 

µε την αναλογία που θα καθορισθεί. 

 

Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί από το ∆.Σ. της 

εταιρίας εντός του προβλεπόµενου από τον Νόµο χρονικού διαστήµατος και θα 

ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφηµερίδας 

της Κυβερνήσεως. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει  η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι ανώτερη της 

χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος . 

 

Η έναρξη και λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί 

από το ∆.Σ. της εταιρίας.  Το δικαίωµα προτίµησης θα ασκείται καθ΄ όλην την 

διάρκεια της περιόδου άσκησης δικαιώµατος προτίµησης. 

 

Σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ θα δηµοσιευθεί όπως προβλέπεται. 

 

Η εταιρία κατά τα προβλεπόµενα από τον κανονισµό θα αιτηθεί την έναρξη της 

διαπραγµάτευσης και άσκησης των δικαιωµάτων εντός 10 εργάσιµων ηµερών από 

την ηµεροµηνία αποκοπής.   

 

Τα δικαιώµατα προτίµησης των παλαιών µετόχων είναι µεταβιβάσιµα και θα 

διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. καθ΄όλην τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών, µετά δε 

τη λήξη των εγγραφών παραγράφονται, διευκρινίζεται ότι η διαπραγµάτευση του 

δικαιώµατος δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες πριν 

τη λήξη της άσκησής τους.   

 

Το δικαίωµα εγγραφής θα ασκηθεί σε επιλεγµένα καταστήµατα της Τραπέζης που θα 

επιλεγεί από το ∆.Σ. της εταιρίας. 

 

Οι µέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώµατά τους προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση της 

Ε.Χ.Α.Ε.  Για την παραλαβής της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν: 

 

� Στο χειριστή του λογαριασµού χρεογράφων τους (Χρηµατιστηριακή εταιρία ή 
Θεµατοφύλακας), αν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασµό 
στο Σ.Α.Τ. και  

� Στην Ε.Χ.Α.Ε αν οι µετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασµό στο Σ.Α.Τ.  
 

Για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης οι παλαιοί µέτοχοι θα προσκοµίζουν στα 

καταστήµατα της Τράπεζας τη σχετική βεβαίωση του Κ.Α.Α., τον αριθµό 

φορολογικού τους µητρώου, την αστυνοµική τους ταυτότητα όπως επίσης και τους 

αριθµούς µερίδας επενδυτή και λογαριασµού αξιών τους στο Σ.Α.Τ. και θα ορίζουν 

υποχρεωτικά τον χειριστή του λογαριασµού τους που θα έχουν αποδεδειγµένα 

εξουσιοδοτήσει να χειρίζεται αυτόν.  Ταυτόχρονα,  θα καταβάλουν σε ειδικό 
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τραπεζικό λογαριασµό, που θα ανοιχθεί για την παρούσα αύξηση, το αντίτιµο των 

µετοχών για τις οποίες έχουν δικαίωµα να εγγραφούν χωρίς τη µεσολάβηση της 

εταιρίας. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους µέσω των 

χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωµάτων τους από το χειριστή 

τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους κατόχους και να προβούν 

σε αντίστοιχες µε τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των 

∆ικαιωµάτων Προτίµησης των πελατών τους. 

 

 

Κλάσµατα µετοχών δε θα εκδοθούν.  Προς τούτο συνιστάται στους κ.κ. Μετόχους 

όπως συγκεντρώσουν αριθµό δικαιωµάτων που κατά την εξάσκηση των δικαιωµάτων 

προτίµησης να παράγουν ακέραιο αριθµό νέων µετοχών. 

 

Οι εγγραφόµενοι θα λαµβάνουν αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο θα αποτελεί 

αποδεικτικό του δικαιώµατός τους, δεν θα είναι όµως διαπραγµατεύσιµο µέχρι της 

οριστικής καταχώρησης των Άυλων Τίτλων των νέων µετοχών στα αρχεία της 

Ε.Χ.Α.Ε. 

 

Η ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χ.Α. θα ανακοινωθεί από την 

εταιρία µέσω του Τύπου. 

 

Το ∆.Σ. µε έγκαιρη απόφασή του θα αποφασίσει για την τακτοποίηση τυχόν 

κλασµατικών δικαιωµάτων (στρογγυλοποίηση) µε αγορά ή πώληση κατά περίπτωση. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να κατανείµει τυχόν αδιάθετες µετοχές στους 

παλαιούς µετόχους αναλογικά σύµφωνα µε τις δηλώσεις συµµετοχής (Προεγγραφής) 

που θα κατατεθούν στην Τράπεζα όπου ασκείται και το δικαίωµα προτίµησης Οι 

δηλώσεις που θα γίνουν στην Τράπεζα για την άσκηση δικαιωµάτων προεγγραφής  

µαζί µε τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην εταιρία και αναφέρονται 

παραπάνω αποτελούν δηλώσεις συµµετοχής σύµφωνα µε την περίπτωση (ε) του 

άρθρου 8 του Ν 3461/2006. 

 

∆ικαιούχοι του δικαιώµατος προεγγραφής είναι οι µέτοχοι και τα πρόσωπα που θα 

αποκτήσουν δικαίωµα προτίµησης κατά τη διαπραγµάτευση τους στο Χ.Α., εφ’ όσον 

έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώµατα προτίµησής τους. 
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Κάθε δικαιούχος προς άσκηση δικαιώµατος  προεγγραφής, µπορεί να ασκήσει το 

δικαίωµα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον αριθµού νέων µετοχών στην τιµή 

διάθεσης χωρίς όριο. 

 

Το δικαίωµα προεγγραφής  ασκείται ταυτόχρονα µε την άσκησης του δικαιώµατος 

προτίµησης καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσµίας άσκησης των δικαιωµάτων 

προτίµησης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην Τράπεζα είτε µέσω των 

χειριστών των λογαριασµών χρεογράφων των κατόχων δικαιώµατος προεγγραφής 

(Χρηµατιστηριακή Εταιρεία ή Θεµατοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα 

καταστήµατα της (για τους κατόχους δικαιώµατος που δεν επιθυµούν να τα 

ασκήσουν µέσω των χειριστών τους). 

 

Ειδικότερα, οι κάτοχοι δικαιωµάτων προτίµησης, µετά την πλήρη άσκησή τους,  θα 

µπορούν να ασκήσουν το ∆ικαίωµα της Προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων νέων 

µετοχών, µε την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήµατα της Τραπέζης  

όπου θα αναφέρονται ο αριθµός και η αξία των νέων µετοχών που επιθυµούν να 

αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώµατος προεγγραφής θα πραγµατοποιείται µε 

δέσµευση λογαριασµού καταθέσεων που ο µέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα, 

κατά ποσό ίσο µε την αξία των νέων µετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωµα 

προεγγραφής. Η Τράπεζα κατά την ηµέρα της ολικής ή µερικής ικανοποιήσεως του 

ασκηθέντος δικαιώµατος προεγγραφής του µετόχου, θα προβεί στη χρέωση του 

λογαριασµού αυτού κατά ποσό ίσο µε τη συνολική τιµή διαθέσεως των νέων µετοχών 

που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του 

ειδικού λογαριασµού της αύξησης. 

 

Οι δικαιούχοι µέτοχοι που επιθυµούν να ασκήσουν το δικαίωµα Προεγγραφής τους, 

µέσω των χειριστών τους, θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση µέσω των χειριστών 

τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους µετόχους να 

προβούν σε αντίστοιχες µε τις παρακάτω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του 

∆ικαιώµατος Προεγγραφής των πελατών τους. 

 

 

Μετά την άσκηση των δικαιωµάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια 

δικαιώµατα θα λαµβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο 

και δεν είναι διαπραγµατεύσιµη. 

 

Οι ασκήσαντες το δικαίωµα προεγγραφής  θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν 

αδιάθετες Νέες  Μετοχές. Εάν ο αριθµός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι 
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µεγαλύτερος από τον αριθµό των µετοχών που ζητήθηκαν µέσω των προεγγραφών, 

οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολο τους. Εάν ο αριθµός των αδιάθετων 

Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτηση των προεγγραφέντων 

επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά µε βάση τον αριθµό των 

αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητήσει (δικαίωµα Προεγγραφής) σε σχέση µε 

το σύνολο των προεγγραφών και µέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. 

 

Τα καταβληθέντα ποσό που δε θα χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση των 

αδιάθετων Νέων Μετοχών θα αποδεσµεύονται υπέρ αυτών που άσκησαν το ∆ικαίωµα 

Προεγγραφής. 

 

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της µίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νοµικών 

προσώπων µε βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα 

αντιµετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή. 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µετά τη λήξη της προθεσµίας άσκησης του 

δικαιώµατος προτίµησης και προεγγραφής των παλαιών µετόχων, και εφόσον 

υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο των νέων µετοχών θα προβεί στην διάθεση των 

ελεύθερα κατά την κρίση του.  

 

Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, 

το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι το ποσό της κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 

13α του ΚΝ 2190/1920. 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτείται  να δύναται εφόσον το θεωρεί απαραίτητο 

να προσλάβει Σύµβουλο Έκδοσης που να πληροί τα κριτήρια του κανονισµού του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών, και ο οποίος εκτός από τον συµβουλευτικό ρόλο και τον 

συντονισµό της διαδικασίας της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και άσκησης του 

δικαιώµατος προτίµησης θα αναλάβει τη σύνταξη και την επιµέλεια του 

Ενηµερωτικού ∆ελτίου και την προετοιµασία του φακέλου προς υποβολή στις αρχές 

του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αντίστοιχα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

εξουσιοδοτείται ώστε να µπορεί να προσλαµβάνει και αναδόχους έκδοσης για την 

παρούσα αύξηση που να αναλαµβάνουν την µερική ή και συνολική κάλυψη του 

κεφαλαίου. 
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Οι τυχόν αµοιβές των συµβούλων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες συµβούλου έκδοσης 

θα συµπεριλαµβάνονται στα έξοδα και δαπάνες έκδοσης τα οποία θα βαρύνουν την 

εταιρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.   

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ. 

 

Κατά την προηγούµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή 

µετρητών, που πραγµατοποιήθηκε µε τις από 14/4/2008 αποφάσεις των Β’ 

Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Κοινών και Προνοµιούχων 

Μετόχων της Εταιρίας,  αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 2.499.900 €, σύµφωνα µε την 

πιστοποίηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 23-4-2008.  

 

Από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκδόθηκαν 7.953.000 νέες κοινές και 

380.000 προνοµιούχες ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30€ έκαστη, οι 

οποίες εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην κατηγορία «Υπό Επιτήρηση» του Χ.Α. 

την 28.5.2008.   

 

∆εν εκδόθηκε ενηµερωτικό δελτίο για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας, που αποφασίσθηκε µε τις από 14/4/2008 αποφάσεις των Β’ Επαναληπτικών 

Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Κοινών και Προνοµιούχων Μετόχων της 

Εταιρίας, καθώς οι µέτοχοι παραιτήθηκαν από το δικαίωµα προτίµησης υπέρ 

συγκεκριµένων επενδυτών που ήταν µέτοχοι και στελέχη της εξαγορασθείσας 

εταιρίας Κάλλιγκαν Ελλάς.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούµενης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου που 

αποφασίσθηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14-4-2009 συντάχθηκε η 

επισυναπτόµενη παρακάτω έκθεση χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων που 

υπογράφτηκε από τους ελεγκτές της εταιρίας και δηµοσιεύθηκε όπως ορίζει ο νόµος 

και ο κανονισµός: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ – ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 

∆εδοµένου ότι οι εξαγορές και οι επενδύσεις που προβλέπεται να διενεργηθούν από 

το προϊόν της παρούσας αύξησης δεν έχουν πλήρως προσδιορισθεί η εταιρία θα 

αποστείλει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο (1β) και (1δ) του 

άρθρου 4.1.4.1.2 του κανονισµού του χρηµατιστηρίου σε µεταγενέστερο χρονικό 

διάστηµα και πάντως πριν από τον χρόνο πραγµατοποίησης των παραπάνω εξαγορών 

και επενδύσεων 

 

Οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας έχουν ως εξής. 

Αναµένεται να συγκεντρωθούν κεφάλαια 2.753.128,20€ που θα διατεθούν µετά την 

αφαίρεση των εξόδων έκδοσης που αναµένεται να ανέρχονται σε 80,000€ για την 

αύξηση του ιδίου κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας για την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου θυγατρικών επιχειρήσεων για την χρηµατοδότηση των αναγκών τους σε 

κεφάλαια κίνησης και για την εξαγορά επιχειρήσεων.  

 

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της επένδυσης προβλέπει την ολοκλήρωση της 

διάθεσης εντός του πρώτου εξαµήνου από την ολοκλήρωση της αύξησης. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 

 

 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΏΝ 
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Επειδή δεν προβλέπονται εξαγορές που να ξεπερνούν σε αξία το ποσό του 1.000.000 δεν 
χρειάζεται να καταρτισθούν οι προβλεπόµενες από την παράγραφο (1γ) του άρθρου 4.1.4.1.2  
του κανονισµού εκθέσεις. Αν κατά την ολοκλήρωση του προσδιορισµού των δραστηριοτήτων 
αυτών προκύψει κάποια εξαγορά που να ξεπερνά το παραπάνω όριο θα υποβληθεί η 
απαραίτητη έκθεση όπως προβλέπεται στην παράγραφο (2) του άρθρου 4.1.4.1.2  του 
κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
 
‘ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆. 

 

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. 

 

Οι βασικοί µέτοχοι της Εταιρείας, που κατέχουν ποσοστό άνω του 5% των µετοχών 

της Εταιρείας άµεσα ή έµµεσα και συγχρόνως µετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας 

είναι οι κ.κ. Ορφέας Μαυρίκιος, και Αντώνιος Σβορώνος, οι οποίοι δήλωσαν στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της 28.09.2012 στο οποίο αποφασίστηκε η παρούσα Αύξηση 

του Μετοχικού Κεφαλαίου, ότι προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό που 

κατέχουν κατά την ηµεροµηνία του ∆Σ. έως την ολοκλήρωση της αύξησης  και για έξι 

µήνες µετά την διαπραγµάτευση των νέων µετοχών. 

 

Αναλυτικότερα, οι βασικοί µέτοχοι που αναφέρονται παραπάνω δήλωσαν αρχικά στη 

Συνέλευση ότι προτίθενται να συµµετέχουν στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

και πέραν του ποσοστού που τους αναλογεί. Και κατόπιν εδήλωσαν στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ότι  εφόσον υπάρξουν αδιάθετες µετοχές επιθυµούν να προεγγραφούν µε 

βάση τα ποσά του παρακάτω πίνακα τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί 

 

Μέτοχος Ποσό 

Προεγγραφής 

Ορφέας Μαυρίκιος 586.933 

Αντώνιος 

Σβορώνος 

52.828 

 

Ενώ επιφυλάσσονται εφόσον υπάρξουν αδιάθετες µετοχές µετά από αυτές τις 

προεγγραφές να αυξήσουν περαιτέρω την συµµετοχή τους ανάλογα και µε τις 

ταµειακές τους δυνατότητες. ∆ιευκρίνισαν επίσης ότι δεν ενεργούν συντονισµένα 

µεταξύ τους κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόµου 3461/2005 
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ούτε και βρίσκονται σε συνεννόηση µε άλλους που ενεργούν για λογαριασµό τους 

ούτε και ενεργούν οι ίδιοι για λογαριασµό κάποιου τρίτου. 

 Ο Κύριος ∆ιονύσιος Σβορώνος είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κατέχει το 

4,25% των µετοχών της εταιρίας ενώ συµµετέχει στις εταιρίες Ένωσις Α.Ε. και 

Ήφαιστος Α.Β.Ε.Ε.Μ χωρίς να τις ελέγχει πλειοψηφικά µε αποτέλεσµα αν προστεθεί η 

αναλογία της ιδιοκτησίας του επί των µετοχών της Εταιρίας τις οποίες κατέχουν οι 

εταιρίες αυτές το ποσοστό ιδιοκτησίας που κατέχει άµεσα και έµµεσα να φτάνει το 

6,34%. Ο κ. ∆ιονύσιος Σβορώνος δήλωσε ότι δεν ελέγχει ποσοστό άνω του 5% κατά 

την έννοια του νόµου 3556. Ο κύριος ∆ιονύσιος Σβορώνος δήλωσε ότι προτίθεται να 

διατηρήσει το ποσοστό των µετοχών του µέχρι την εισαγωγή των νέων µετοχών 

(από την αύξηση) και για έξι µήνες µετά την εισαγωγή 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. 

 

ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει ότι η τιµή έκδοσης µπορεί να είναι ανώτερη της 

χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος.» 

 

Τα µέλη επιβεβαιώνουν την έκθεση του  ∆Σ όπως αυτή διατυπώνεται 

ανωτέρω, στο 4ο θέµα ∆Σ της 28/9/12 σε συνδυασµό µε το 8ο θέµα του ∆Σ 

της 12/10/12. 

 

Θέµα 4ο: Αποφάσεις Σχετικές µε την ∆ιαδικασία Συµµετοχής στην 

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

 

Παρακάτω παρατίθεται το κείµενο  από  το 4ο θέµα του ∆Σ της 12/10/12. 

 

 

«Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ρύθµιση των θεµάτων που σχετίζονται µε την 

διαδικασία συµµετοχής στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ακολουθεί 
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συζήτηση µεταξύ των µελών και τελικά οµόφωνα αποφασίζουν και εγκρίνουν 

την παρακάτω απόφαση: 

 

Το σύνολο των νέων ονοµαστικών µετοχών θα διατεθεί µε δικαίωµα 

προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων που θα είναι εγγεγραµµένοι στο 

Μητρώο Μετόχων κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την προηγούµενη 

ηµέρα  από την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία 

θα αποφασιστεί από το ∆.Σ. της εταιρίας µετά την λήψη των σχετικών 

εγκρίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ∆.Σ. της Επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς και το ∆.Σ. του Χ.Α., οι µέτοχοι θα εγγράφονται µε την 

αναλογία που έχει καθορισθεί. 

 

Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί από το ∆.Σ. 

της εταιρίας εντός του προβλεπόµενου από τον Νόµο χρονικού διαστήµατος 

και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει  η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι 

ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του 

δικαιώµατος . 

 

Η έναρξη και λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα 

ορισθεί από το ∆.Σ. της εταιρίας.  Το δικαίωµα προτίµησης θα ασκείται καθ΄ 

όλην την διάρκεια της περιόδου άσκησης δικαιώµατος προτίµησης. 

 

Σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ θα δηµοσιευθεί όπως προβλέπεται. 

 

Η εταιρία κατά τα προβλεπόµενα από τον κανονισµό θα αιτηθεί την έναρξη 

της διαπραγµάτευσης και άσκησης των δικαιωµάτων εντός 10 εργάσιµων 

ηµερών από την ηµεροµηνία αποκοπής.   

 

Τα δικαιώµατα προτίµησης των παλαιών µετόχων είναι µεταβιβάσιµα και θα 

διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. καθ΄όλην τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών, 
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µετά δε τη λήξη των εγγραφών παραγράφονται, διευκρινίζεται ότι η 

διαπραγµάτευση του δικαιώµατος δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις 

(4) εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη της άσκησής τους.   

 

Το δικαίωµα εγγραφής θα ασκηθεί σε επιλεγµένα καταστήµατα της Τραπέζης 

που θα επιλεγεί από το ∆.Σ. της εταιρίας. 

 

Οι µέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώµατά τους προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση 

της Ε.Χ.Α.Ε.  Για την παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να 

απευθυνθούν: 

 

� Στο χειριστή του λογαριασµού χρεογράφων τους (Χρηµατιστηριακή 
εταιρία ή Θεµατοφύλακας), αν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται σε 
ειδικό λογαριασµό στο Σ.Α.Τ. και  

� Στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι µετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασµό στο 
Σ.Α.Τ.  

 

Για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης οι παλαιοί µέτοχοι θα 

προσκοµίζουν στα καταστήµατα της Τράπεζας τη σχετική βεβαίωση του 

Ε.Χ.Α.Ε., τον αριθµό φορολογικού τους µητρώου, την αστυνοµική τους 

ταυτότητα όπως επίσης και τους αριθµούς µερίδας επενδυτή και λογαριασµού 

αξιών τους στο Σ.Α.Τ. και θα ορίζουν υποχρεωτικά τον χειριστή του 

λογαριασµού τους που θα έχουν αποδεδειγµένα εξουσιοδοτήσει να χειρίζεται 

αυτόν.  Ταυτόχρονα,  θα καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, που θα 

ανοιχθεί για την παρούσα αύξηση, το αντίτιµο των µετοχών για τις οποίες 

έχουν δικαίωµα να εγγραφούν χωρίς τη µεσολάβηση της εταιρίας. Οι µέτοχοι 

που επιθυµούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους µέσω των χειριστών τους θα 

αιτούνται την άσκηση των δικαιωµάτων τους από το χειριστή τους. Οι 

χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους κατόχους και να προβούν 

σε αντίστοιχες µε τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των 

∆ικαιωµάτων Προτίµησης των πελατών τους. 

 

Οι εγγραφόµενοι θα λαµβάνουν αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο θα αποτελεί 

αποδεικτικό του δικαιώµατός τους, δεν θα είναι όµως διαπραγµατεύσιµο µέχρι 

της οριστικής καταχώρησης των Άυλων Τίτλων των νέων µετοχών στα αρχεία 

του Ε.Χ.Α.Ε.. 
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Η ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χ.Α. θα ανακοινωθεί 

από την εταιρία µέσω του Τύπου. 

 

Το ∆.Σ. µε έγκαιρη απόφασή του θα αποφασίσει για την τακτοποίηση τυχόν 

κλασµατικών δικαιωµάτων (στρογγυλοποίηση) µε αγορά ή πώληση κατά 

περίπτωση.» 

 

Τα µέλη επιβεβαιώνουν τις ανωτέρω αποφάσεις σχετικές µε την διαδικασία 

συµµετοχής στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου όπως αυτές 

διατυπώνονται ανωτέρω, στο ∆Σ της 12/10/12. 

 

 

Θέµα 5ο: Απόφαση για την ∆ιάθεση των τυχόν Αδιάθετων Μετοχών. 

Καθορισµός της ∆ιαδικασίας Προεγγραφής. 

 

Παρακάτω παρατίθεται το κείµενο  από  το 5ο θέµα του ∆Σ της 12/10/12. 

«Μετά από εισήγηση του Προέδρου και εκτεταµένη συζήτηση µεταξύ των 

µελών αποφασίστηκαν οµόφωνα και εγκρίθηκε η διάθεση µετοχών µε 

δικαίωµα προεγγραφής, η περαιτέρω διάθεση µετοχών που παραµένουν 

αδιάθετες µετά την ολοκλήρωση των προεγγραφών κατά την ελεύθερη κρίση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η δυνατότητα να περιορισθεί τελικά η αύξηση 

µέχρι το ποσό της κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 13α του ΚΝ 2190/1920. Το 

πλήρες κείµενο της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα κατανείµει τυχόν αδιάθετες µετοχές στους 

παλαιούς µετόχους αναλογικά σύµφωνα µε τις δηλώσεις συµµετοχής 

(Προεγγραφής) που θα κατατεθούν στην Τράπεζα όπου ασκείται και το 

δικαίωµα προτίµησης Οι δηλώσεις που θα γίνουν στην Τράπεζα για την 

άσκηση δικαιωµάτων προεγγραφής  µαζί µε τις δηλώσεις που υποβάλλονται 

στην εταιρία αποτελούν δηλώσεις συµµετοχής σύµφωνα µε την περίπτωση (ε) 

του άρθρου 8 του Ν 3461/2006. 
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∆ικαιούχοι του δικαιώµατος προεγγραφής είναι οι µέτοχοι και τα πρόσωπα που 

θα αποκτήσουν δικαίωµα προτίµησης κατά τη διαπραγµάτευση τους στο Χ.Α., 

εφ’ όσον έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώµατα προτίµησής τους. 

 

Κάθε δικαιούχος προς άσκηση δικαιώµατος  προεγγραφής, µπορεί να ασκήσει 

το δικαίωµα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον αριθµού νέων µετοχών 

στην τιµή διάθεσης χωρίς όριο. 

 

Το δικαίωµα προεγγραφής  ασκείται ταυτόχρονα µε την άσκησης του 

δικαιώµατος προτίµησης καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσµίας άσκησης των 

δικαιωµάτων προτίµησης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην Τράπεζα 

είτε µέσω των χειριστών των λογαριασµών χρεογράφων των κατόχων 

δικαιώµατος προεγγραφής (Χρηµατιστηριακή Εταιρεία ή Θεµατοφυλακή 

Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήµατα της (για τους κατόχους 

δικαιώµατος που δεν επιθυµούν να τα ασκήσουν µέσω των χειριστών τους). 

 

Ειδικότερα, οι κάτοχοι δικαιωµάτων προτίµησης, µετά την πλήρη άσκησή 

τους,  θα µπορούν να ασκήσουν το ∆ικαίωµα της Προεγγραφής επί τυχόν 

αδιάθετων νέων µετοχών, µε την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα 

καταστήµατα της Τραπέζης  όπου θα αναφέρονται ο αριθµός και η αξία των 

νέων µετοχών που επιθυµούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώµατος 

προεγγραφής θα πραγµατοποιείται µε δέσµευση λογαριασµού καταθέσεων 

που ο µέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα, κατά ποσό ίσο µε την αξία 

των νέων µετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωµα προεγγραφής. Η Τράπεζα 

κατά την ηµέρα της ολικής ή µερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος 

δικαιώµατος προεγγραφής του µετόχου, θα προβεί στη χρέωση του 

λογαριασµού αυτού κατά ποσό ίσο µε τη συνολική τιµή διαθέσεως των νέων 

µετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην 

πίστωση του ειδικού λογαριασµού της αύξησης. 

 

Οι δικαιούχοι µέτοχοι που επιθυµούν να ασκήσουν το δικαίωµα Προεγγραφής 

τους, µέσω των χειριστών τους, θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση µέσω των 

χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους 

δικαιούχους µετόχους να προβούν σε αντίστοιχες µε τις παρακάτω ενέργειες 

για την προσήκουσα άσκηση του ∆ικαιώµατος Προεγγραφής των πελατών 

τους. 
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Μετά την άσκηση των δικαιωµάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια 

δικαιώµατα θα λαµβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό 

τίτλο και δεν είναι διαπραγµατεύσιµη. 

 

Οι ασκήσαντες το δικαίωµα προεγγραφής  θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν 

αδιάθετες Νέες  Μετοχές. Εάν ο αριθµός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι 

µεγαλύτερος από τον αριθµό των µετοχών που ζητήθηκαν µέσω των 

προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολο τους. Εάν ο 

αριθµός των αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της 

ζήτηση των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν 

αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν 

ζητήσει (δικαίωµα Προεγγραφής) σε σχέση µε το σύνολο των προεγγραφών 

και µέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. 

 

Τα καταβληθέντα ποσό που δε θα χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση των 

αδιάθετων Νέων Μετοχών θα αποδεσµεύονται υπέρ αυτών που άσκησαν το 

∆ικαίωµα Προεγγραφής. 

 

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της µίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή 

νοµικών προσώπων µε βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω 

προεγγραφών θα αντιµετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µετά τη λήξη της προθεσµίας άσκησης 

του δικαιώµατος προτίµησης και προεγγραφής των παλαιών µετόχων, και 

εφόσον υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο των νέων µετοχών θα προβεί στην 

διάθεση των ελεύθερα κατά την κρίση του.  

 

Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι 

πλήρης, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι το ποσό της κάλυψης 

σύµφωνα µε το άρθρο 13α του ΚΝ 2190/1920» 

Τα µέλη επιβεβαιώνουν την ανωτέρω απόφαση για την διάθεση τυχόν 

αδιάθετων µετοχών και τον καθορισµό της διαδικασίας προεγγραφής όπως 

αυτά διατυπώνονται ανωτέρω, στο 5ο θέµα του ∆Σ της 12/10/12. 

 



54 

 

 

Θέµα 6ο: Αναγνώριση Προεγγραφών για την Αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου 

 

Παρακάτω παρατίθεται το κείµενο  από  το 6ο θέµα του ∆Σ της 12/10/12. 

«Από τους µετόχους της εταιρίας  οι κύριοι Ορφέας Μαυρίκιος, Αντώνιος 

Σβορώνος και Αγγελική Σβορώνου δήλωσαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι 

εφόσον υπάρξουν αδιάθετες µετοχές επιθυµούν να προεγγραφούν µε βάση τα 

ποσά των προκαταβολών που έχουν βεβαιωθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

στη Συνεδρίαση του της 21-8-2012 επαναλαµβάνοντας τις δηλώσεις που είχαν 

γίνει εν όψει της αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί στην 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04.05.2012. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρίας αναγνώρισε τις παραπάνω δηλώσεις οµόφωνα. Σηµειώνεται ότι οι 

παρακάτω µέτοχοι έχουν δηλώσει στην Εταιρία ότι δεν ενεργούν 

συντονισµένα µεταξύ τους κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 7 

του νόµου 3461/2005 ούτε και βρίσκονται σε συνεννόηση µε άλλους που 

ενεργούν για λογαριασµό τους ούτε και ενεργούν οι ίδιοι για λογαριασµό 

κάποιου τρίτου.  Κατά συνέπεια λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ποσοστά των 

δικαιωµάτων που κατέχουν οι παραπάνω µέτοχοι τα ποσά για τα οποία 

δηλώνουν ότι επιθυµούν να προεγγραφούν είναι: 

 

Μετοχος Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Συμμετοχή Βάσει 

Δικαιωμάτων 

(ευρώ) 

Κατατεθειμέν

α Χρήματα 

Ποσό 

Προεγγραφ

ής 

Ορφέας 

Μαυρίκιος 

8,075% 222.315 809.248 586.933 

Αντώνιος 

Σβορώνος 

5,273% 145.172 198.000 52.828 

Αγγελική 

Σβορώνου 

1,879% 51.731 80.004 28.273 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα αναγνώρισε τις παραπάνω δηλώσεις 

προεγγραφής και τις συµπεριέλαβε στις  δηλώσεις συµµετοχής σύµφωνα µε 

την περίπτωση (ε) του άρθρου 8 του Ν 3461/2006. 
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Επίσης οι κύριοι Ορφέας Μαυρίκιος και Αντώνιος Σβορώνος δήλωσαν ότι 

επιφυλάσσονται εφόσον υπάρξουν αδιάθετες µετοχές να αυξήσουν περαιτέρω 

την συµµετοχή  τους στις προεγγραφές ανάλογα και µε τις ταµειακές τους 

δυνατότητες. ∆ιευκρίνισαν επίσης ότι δεν ενεργούν συντονισµένα µεταξύ τους 

κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόµου 3461/2005 ούτε 

και βρίσκονται σε συνεννόηση µε άλλους που ενεργούν για λογαριασµό τους 

ούτε και ενεργούν οι ίδιοι για λογαριασµό κάποιου τρίτου.» 

Τα µέλη επιβεβαιώνουν την ανωτέρω απόφαση για την αναγνώριση 

προεγγραφών για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου όπως αυτά 

διατυπώνονται ανωτέρω, στο 6ο θέµα του ∆Σ της 12/10/12. 

 

 

Θέµα 7ο: ∆ιάθεση των ποσών από τις Καταβολές των Μετόχων, που 

έχουν προκαταβληθεί από τους Μετόχους. 

 

Παρακάτω παρατίθεται το κείµενο  από  το 7ο θέµα του ∆Σ της 12/10/12. 

«Ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη ότι, στα πλαίσια της αύξησης του µετοχικού 

κεφαλαίου όπως αυτή είχε αποφασισθεί από την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

της 4/5/12 και στην συνέχεια από την απόφαση του ∆Σ της 28/9/12 που 

πλέον επαναλαµβάνεται αυτούσια σήµερα, οι καταβολές των µετόχων όπως 

αυτές αναφέρονται στο ∆Σ της 21/8/12 αποτελούν µέρος αυτής της αύξησης. 

Για πρακτικούς λόγους τα ποσά αυτά διετέθησαν ως ακολούθως στις εταιρείες 

του οµίλου και ειδικότερα στην  Κάλλιγκαν Ελλάς το ποσό των € 699 χιλ. 

περίπου και Βιοσώλ ΑΒΕ το ποσό των € 450 χιλ. περίπου.  

Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση συµφωνεί ότι όλα τα παραπάνω 

ποσά χρησιµοποιήθηκαν για να αναπτυχθούν τα επενδυτικά σχέδια των 

θυγατρικών εταιριών καθώς και για να αυξηθούν τα διαθέσιµα κεφάλαια 

κίνησης τους. Η χρήση αυτών των ποσών εντάσσεται στους σκοπούς της 

παρούσης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και µάλιστα στον δεύτερο σκοπό της 

αύξησης που είναι η «διάθεση κεφαλαίου σε Εταιρίες του Οµίλου  για να 

αναπτυχθούν τα επενδυτικά τους σχέδια των θυγατρικών εταιριών καθώς και 

για να αυξηθούν τα διαθέσιµα κεφάλαια κίνησης των εταιριών του οµίλου». 

Τα µέλη επιβεβαιώνουν την ανωτέρω απόφαση για την ∆ιάθεση των ποσών 

από τις Καταβολές των Μετόχων, που έχουν προκαταβληθεί από τους 
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Μετόχους, όπως αυτά διατυπώνονται ανωτέρω, στο 7ο θέµα του ∆Σ της 

12/10/12. 

 

 

 

**************************************************** 

Μετά ταύτα και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος λύεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΟΡΦ.Ν.ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. 

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΝΙΚ. ΤΡΑΥΛΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΚΟΣ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝ.Θ.ΜΕΘΟ∆ΙΟΣ 

 

 

 

ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΚΑΡΑΒΙΑΣ 

 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 77  

ΤΗΣ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΒΙΟΣΩΛ»  Α Β Ε 

ΠΟΥ Ε∆ΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

********************************************************************************************* 

Στον ∆ήµο Σπάτων,  σήµερα την 24η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 12:00 µ.µ. συνήλθε στην έδρα της εταιρίας θέση Πετρέζα, Σπάτα 

Αττικής, η υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΒΙΟΣΩΛ προσκληθείσα Β’ 

Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της εταιρίας. 

Η σχετική Πρόσκληση δηµοσιεύθηκε εµπρόθεσµα εις τα εξής φύλλα 

εφηµερίδων: 

 

1.  Ηµερησία Πολιτική Εφηµερίδα «ΒΡΑ∆ΥΝΗ» αριθ.φύλλου 2954/11-9-2007  
(σελίδα 13). 

2.  Ηµερησία Οικονοµική Εφηµερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» αριθ.φύλλου 17935/11-9-
2007 (σελίδα 9). 

3.  Τοπική εφηµερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» αριθ.φύλλου 638/11.9.07 (σελίδα 12). 
 

Επίσης, η Πρόσκληση κατετέθη προς δηµοσίευση, µέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο φύλλο εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως µε το υπ’ αριθ. 5190/10-9-2007 διπλότυπο είσπραξης παραβόλου και ΤΑΠΕΤ από τη ∆.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

µετά του υπ’ αριθ. Ε161462/10-9-2007  Κωδικού ∆ηµοσιεύµατος του Εθνικού Τυπογραφείου. 

Ακόµα δε η Πρόσκληση και ο πίνακας των Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις 

βεβαιώσεις δέσµευσης των µετοχών τους για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

και τα αποθετήριά των ως επίσης και τα πληρεξούσια, ετοιχοκολλήθησαν προ 

δύο (2) πλήρων ηµερών (48 ωρών) σε εµφανές µέρος των γραφείων της 

έδρας της εταιρίας. 

 

Σύµφωνα προς το άρθρο 26 του Καταστατικού της εταιρίας, ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Αντ. Π. Σβορώνος, προεδρεύων προσωρινώς της 

παρούσης Γενικής Συνέλευσης εκλέγει µεταξύ των παρισταµένων µελών ως 

γραµµατείς της Συνελεύσεως τους κ.κ. Κόλλια Παναγιώτα και Σπυρίδωνα 

Ιωάννου, µέχρι της επικυρώσεως από την Γενική Συνέλευση του πίνακα των 
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δικαιουµένων να µετάσχουν ταύτης µετόχων, ελεγχθούν τα πληρεξούσια των 

παρισταµένων αντιπροσώπων και εκλεγεί το οριστικό προεδρείο της Γενικής 

Συνελεύσεως. Κατ’ αρχάς γίνεται έλεγχος της γενοµένης δηµοσιεύσεως της 

Προσκλήσεως των µετόχων και διαπιστούται ότι αυτή έγινε σύµφωνα µε το 

Νόµο και τα άρθρα 21 και 24 του Καταστατικού της εταιρίας και εµπρόθεσµα. 

Ο πίνακας των συµµετεχόντων εις την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

των µετόχων έχει ως ακολούθως: 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 ΕΧΟΝΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

 Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

ΤΗΣ ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε  

ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

  

Α/

Α 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ 

ΕΞΟΥΣΙΟ 

∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ & 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤ

Α ΨΗΦΟΥ 

1 ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.  Ε. Β. Ν. Ε.  Π.ΚΟΛΛΙΑ 3.949.853 

2 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. Β.Ε.Ε.Μ  Π.ΚΟΛΛΙΑ 4.363.980 

3 ∆ΑΣΚΟ Α.Ε. Α.ΣΒΟΡΩΝΟΣ 320 

4 

Hacopolos Maria του 

Χαραλάµπους 
Α.ΣΒΟΡΩΝΟΣ 66.013 

5 

Αγγελάκος Γεώργιος του 

Βασιλείου 

 240.000 

6 

Ιωάννου Σπυρίδων του 

Χαραλάµπους 
 151.418 

7 

Καλογήρου Αλέξανδρος του 

Νικολάου 

 15.000 

8 

Κατσίβελας ∆ηµήτριος του 

Ανδρέα 
 23.200 

9 Κόλλια Παναγιώτα του  32.400 
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Χαραλάµπους 

10 

Σβορώνου-Λουκοπούλου Μαρίνα 

του Γεωργίου-Γερασίµου 
Α.ΣΒΟΡΩΝΟΣ 525.688 

11 

Σβορώνος Σπυρίδων του 

Γεωργίου-Γερασίµου 
Α.ΣΒΟΡΩΝΟΣ 200.000 

12 

Σβορώνου Αγγελική-Παυλίνα του 

Νικολάου 
∆.ΣΒΟΡΩΝΟΣ 42.000 

13 

Σβορώνου Αγγελική του 

Παναγιώτη 
Α.ΣΒΟΡΩΝΟΣ 1.229.610 

14 

Σβορώνος ∆ιονύσιος του 

Νικολάου 
 4.020.457 

15 

Σβορώνος Αντώνιος του 

Παναγιώτη 
 4.503.892 

16 Σβορώνου Ουρανία του Βασιλείου Π.ΚΟΛΛΙΑ 23.403 

17 

Χαρόπουλος Ιωάννης του 

Γεωργίου 

 1.004 

18 

Χατζόπουλος Ευστράτιος του 

Χαραλάµπους 

 467.480 

19 

Χατζόπουλος Χαράλαµπος του 

Ανδρέα 

 66.791 

20 

Χατζοπούλου Βασιλίνα του 

Ευστρατίου 

 66.791 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ 

 19.989.300 

 ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ    51.812.366 

 

 

 

 

Οι αναγραφόµενοι στο πίνακα µέτοχοι και αντιπρόσωποι αυτών, δικαιούµενοι 

να συµµετάσχουν της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης  Γενικής  Συνελεύσεως 

ευρέθησαν άπαντες παρόντες. Κατά συνέπεια, εις την Συνέλευση 

εκπροσωπούνται στο σύνολο 19.989.300 µετοχές µε ισάριθµους ψήφους επί 
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των κοινών µετοχών µετά ψήφου, ήτοι ποσοστό 38,58% επί των 

δικαιουµένων ψήφων µετοχών. 

 

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται έτσι σε απαρτία, και δύναται να συνεδριάσει 

εγκύρως και να αποφασίσει επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, 

σύµφωνα προς το άρθρο 29 του κωδικοποιηµένου νόµου  2190 / 20  και το 

άρθρο 25 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρίας. 

Τέλος οι κατωτέρω Μέτοχοι κατέθεσαν στην Συνέλευση εκπρόθεσµα 

Βεβαιώσεις ∆εσµεύσεις Μετοχών και ζητούν να εγκριθεί η συµµετοχή τους 

στην Γενική Συνέλευση. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΗΣ ‘ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.’  ΤΗΣ 24/9/2007 

ΚΑΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ 

ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΑ 

******************************************************************************** 

 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΕΣ 

  

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 0 

 

 

Συνεπώς, ο συνολικός αριθµός των κοινών µετοχών που εκπροσωπούνται 

νόµιµα στη Συνέλευση ανέρχεται σε 19.989.300 ήτοι ποσοστού 38,58% των 
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δικαιουµένων ψήφου και συνεπώς υφίσταται η νόµιµη απαρτία και η Γενική 

Συνέλευση συνεχίζει τις εργασίες της.  

 

 

Οι αναφερόµενοι Μέτοχοι παραβρίσκονται στις εργασίες της Συνέλευσης 

αυτοπροσώπως ή δια των νοµίµων εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 

 

Μετά την επικύρωση του πίνακα των µετόχων η Γενική Συνέλευση προβαίνει 

εις την εκλογή δια ψηφοφορίας, βάσει του άρθρου 28 παρ. 4 του 

καταστατικού της εταιρίας του οριστικού προεδρείου της.  Ούτω εκλέγονται 

παµψηφεί  ως πρόεδρος ο κ. Αντώνιος Π.  Σβορώνος  και ως γραµµατείς οι 

κ.κ. Κόλλια Παναγιώτα και Ιωάννου Σπυρίδων, οι οποίοι εκτελούν και χρέη 

ψηφολήπτου. 

 

Μετά την κατάρτιση εις σώμα, η Γενική Συνέλευση αρχίζει τις εργασίες αυτής, και ο 

Πρόεδρος διαβάζει τη δημοσιευθείσα πρόσκληση,  η οποία έχει ως ακολούθως : 

 

 

 

ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

‘ ΒΙΟΣΩΛ’ ΣΕ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 

 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τον Νόµο και το 

Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι των κοινών µετοχών, της 

Ανώνυµης Βιοµηχανικής Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ σε Β’ Επαναληπτική Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 στην 

έδρα της εταιρείας (Θέση Πετρέζα, Σπάτα Αττικής) για συζήτηση και απόφαση 

στα ακόλουθα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, η συζήτηση των οποίων 



62 

 

αναβλήθηκε κατά την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης 

Σεπτεµβρίου 2007 λόγω µη υπάρξεως  απαρτίας για τα εξαιρετικά θέµατα και 

αναβολής αποφάσεων για τα συνήθη, σύµφωνα µε το άρθρο 39 § 3 του 

ΚΝ2190/20: 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών, µε 
έκδοση νέων κοινών µετοχών και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών 
µετόχων της Εταιρίας. 

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου. 
3. Εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου µερικά ή ολικά, µε την έκδοση νέων κοινών µετοχών για ποσό 
ανερχόµενο στο ύψος του  Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που είναι 
καταβεβληµένο σήµερα. 

4. Εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης επί της 
έκδοσης οµολογιακού δανείου µε την έκδοση οµολογιών µετατρεψίµων σε 
κοινές µετοχές κατά άρθρο 8 του Ν. 3156/2003  για ποσό που  ανέρχεται στο 
µισό του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

5. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
6. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί σκοπού της Εταιρίας- 

Συµπλήρωση και επέκταση του σκοπού της Εταιρείας. 
7. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί εταιρικής επωνυµίας – 

Αλλαγή της εταιρικής επωνυµίας. 
8. Έγκριση σύναψης συµβάσεων κατ’ άρθρο 23α του ν. 2190/20 
9. Έγκριση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού κατ’ άρθρο 10 του ν. 2190/20 
10.  Έγκριση της γενικής στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρίας και εξουσιοδότηση 

προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προετοιµάσει την διαδικασία απόσχισης του 
κλάδου Θέρµανσης και Κλιµατισµού.   

11. ∆ιάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις. 
 

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωµα να µετάσχουν αυτοπροσώπως ή µε 
αντιπρόσωπο όλοι οι µέτοχοι της εταιρίας. Για να µετάσχουν στην Γενική 
Συνέλευση οι µέτοχοι πρέπει να δεσµεύσουν τον αριθµό των µετοχών µε τις 
οποίες επιθυµούν να συµµετάσχουν στο σύστηµα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) µέσω 
του χειριστού τους. 
Όσοι από τους µετόχους διατηρούν τις µετοχές τους στον ειδικό λογαριασµό του 

Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσµεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δύο 

περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσµευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία  

(Τµήµα µετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία  της 

Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και 

τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νοµιµοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για 

Νοµικό Πρόσωπο).       
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ΣΠΑΤΑ, 10 – 9 - 2007 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και παρέθεσε τις παρακάτω 

εισαγωγικές παρατηρήσεις που αναφέρονται συνολικά στα κύρια θέµατα της 

σηµερινής συνέλευσης. 

Η Βιοσώλ µέχρι σήµερα δραστηριοποιείτο στο χώρο της θέρµανσης και του 

κλιµατισµού. Έχει γίνει από καιρό κατανοητό ότι ο κλάδος αυτός είναι πάρα 

πολύ ανταγωνιστικός. Οι εγχώριοι παραγωγοί προϊόντων θέρµανσης 

κλιµατισµού λύγισαν κάτω από το βάρος των εισαγωγών από χώρες χαµηλού 

κόστους ενώ και οι εισαγωγείς που τους ανταγωνίζονταν έχουν επίσης µέτρια 

αποτελέσµατα. Αρκεί να αναφέρουµε ότι οι σηµαντικότερες βιοµηχανικές 

επιχειρήσεις του κλάδου, που κυριάρχησαν για χρόνια στην αγορά και που τα 

ονόµατα τους έχουν εντυπωθεί ανεξίτηλα στην συνείδηση των καταναλωτών, 

έχουν πλέον διακόψει την λειτουργία τους για οικονοµικούς λόγους. 

 

Η εταιρία µας διατηρήθηκε σε αυτό τον χώρο λόγω της ιδιαίτερης στρατηγικής 

της. Συγκεκριµένα η Βιοσώλ έχει περιορίσει την παραγωγή της µόνο στα 

προϊόντα που εξυπηρετούν ιδιαιτερότητες της Ελληνικής αγοράς ή που 

απαιτούν κατά την παραγωγή ή την διάθεση τους προσφορά σηµαντικών 

υπηρεσιών που προσφέρονται ειδικά για τον κάθε πελάτη. Αντίθετα η εταιρία 

για να συµπληρώσει τη γραµµή των προϊόντων που προσφέρει και µε τα 

συνήθη είδη που διατίθενται ανταγωνιστικά από τις εισαγωγικές εταιρίες 

καταφεύγει σε υποκατασκευαστές από χώρες χαµηλού κόστους. 

Η στρατηγική αυτή αποτελεί µια µέθοδο διαχείρισης µιας αντικειµενικά 

δύσκολης κατάστασης αλλά δεν είναι µια διέξοδος για την δυναµική 

µελλοντική ανάπτυξη και πρόοδο της εταιρίας. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνουµε να επεκτείνουµε τις δραστηριότητες της 

εταιρίας σε νέους τοµείς, αρχίζοντας από σήµερα. Παράλληλα θα συνεχίσουµε 

και την σηµερινή δραστηριότητα εντάσσοντας την όµως σε ένα γενικότερο 

όµιλο που θα ασχολείται µε το ευρύτερο και ιδιαίτερα επίκαιρο αντικείµενο της 

υπεύθυνης χρήσης της ενέργειας και του νερού.  Στη σηµερινή Γενική 

Συνέλευση καλούµεθα να συζητήσουµε και να αποφασίσουµε τα πρώτα 

βήµατα για αυτό τον µετασχηµατισµό: 
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(1) Συγκέντρωση κεφαλαίων που θα χρησιµοποιηθούν για την εξαγορά 
επιχειρήσεων κυρίως στον κλάδο της επεξεργασίας του ύδατος που θα 
αποτελέσει τον ένα από τους κύριους πόλους ανάπτυξης του οµίλου. 
Στα πλαίσια αυτά η Βιοσώλ έχει ήδη καταλήξει σε, προφορική, κατ΄ 
αρχήν, συµφωνία για την εξαγορά της εταιρίας Culligan Hellas που 
κατέχει σηµαντική θέση στην αγορά επεξεργασίας ύδατος και έχει 
αναθέσει στην Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ την αποτίµηση της αξίας της 
σύµφωνα µε το άρθρο 289 του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών. 

(2) Συζήτηση, στρατηγικά, του θέµατος της απόσχισης της σηµερινής 
δραστηριότητας και της εισφοράς της σε µια θυγατρική εταιρία, που θα 
έχει σαν αντικείµενο την ενεργειακή λειτουργία των κτιρίων και θα 
αποτελεί τον δεύτερο πόλο δραστηριότητας του δηµιουργούµενου 
οµίλου. Συγχρόνως, επέκταση του σκοπού της εταιρίας ώστε να 
περιλαµβάνει τις συνήθεις δραστηριότητες µιάς εταιρίας συµµετοχών 
που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις εταιρίες του οµίλου της. 

(3) Τίθεται για πρώτη φορά το θέµα επιλογής ονόµατος για τον νέο όµιλο, 
αφού η επωνυµία «Βιοσώλ» είναι σταθερά συνδεδεµένη και 
καταξιωµένη στην συνείδηση του κοινού για µέρος µόνο των 
δραστηριοτήτων του νέου οµίλου. Το νέο όνοµα θα πρέπει να καλύπτει 
το σύνολο των νέων δραστηριοτήτων και να παραπέµπει στην 
οικολογική τους διάσταση. 

(4) Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την 
συγκέντρωση και άλλων κεφαλαίων ώστε να υποστηριχθεί η 
στρατηγική ταχύρυθµης ανάπτυξης µε εξαγορές, συγχωνεύσεις  και 
ίδρυση νέων εταιριών κυρίως στους κλάδους των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, της οικολογικά υπεύθυνης ενεργειακής χρήσης και κυρίως 
της επεξεργασίας ύδατος. 

(5) ∆ιορισµός στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας νέων µελών που είτε 
προέρχονται από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 
επεξεργασίας νερού είτε αποτελούν σηµαντικά στελέχη του 
χρηµατοπιστωτικού κλάδου που θα µας βοηθήσουν να θέσουµε σε 
εφαρµογή το σχέδιο µας. Από τα προτεινόµενα νέα µέλη οι κ.κ. 
Καραλής και Ζαχαρόπουλος προέρχονται από την εταιρία Culligan 
Hellas που κατέχει σηµαντική θέση στον χώρο της επεξεργασίας 
ύδατος ενώ ο κύριος Αναστάσιος Τζαβέλλας, γνωστός τραπεζίτης, είναι 
ο αρχιτέκτονας της νέας στρατηγικής µας και προτείνεται να καταλάβει 
θέση εκτελεστικού Αντιπροέδρου µε αντικείµενο την στρατηγική 
αναµόρφωση του οµίλου και την αναζήτηση και άλλων ευκαιριών 
γρήγορης ανάπτυξης (διατηρώντας όµως την συγκεκριµένη στόχευση 
δραστηριοτήτων του οµίλου). 

 

Με βάση τις παραπάνω αρχές, που επεξηγούν συνολικά τα θέµατα της 

σηµερινής ηµερησίας διάταξης, σας καλώ να  εξετάσουµε ένα προς ένα τα 

θέµατα της σηµερινής συνέλευσης.   
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Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει όπως, για την αποδοτικότερη 

διενέργεια της παρούσας Συνέλευσης, τα θέµατα της ανωτέρω Ηµερησίας 

∆ιάταξης διαχωριστούν και συζητηθούν σε δύο οµάδες: 

 

A ) τα κάτωθι θέµατα της Ηµερησίας ∆ιάταξης υπ’αρ. 

 

1 «Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών, µε 

έκδοση νέων κοινών µετοχών και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών 

µετόχων της Εταιρίας» 

2 «Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου» 

3 «Εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου µερικά ή ολικά, µε την έκδοση νέων κοινών µετοχών για ποσό 

ανερχόµενο στο ύψος του  Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που είναι 

καταβεβληµένο σήµερα» 

4 «Εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης επί της 

έκδοσης οµολογιακού δανείου µε την έκδοση οµολογιών µετατρεψίµων σε 

κοινές µετοχές κατά άρθρο 8 του Ν. 3156/2003  για ποσό που  ανέρχεται στο 

µισό του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου» 

6 «Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί σκοπού της Εταιρίας- 

Συµπλήρωση και επέκταση του σκοπού της Εταιρείας» 

7 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί εταιρικής επωνυµίας – 

Αλλαγή της εταιρικής επωνυµίας» 

 

µε τα οποία θα αρχίσει η σηµερινή συνεδρίαση και 

 

B) τα κάτωθι θέµατα της Ηµερησίας ∆ιάταξης υπ’αρ. 

5  «Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου» 

8 «Έγκριση σύναψης συµβάσεων κατ’ άρθρο 23α του ν. 2190/20» 

9 «Έγκριση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού κατ’ άρθρο 10 του ν. 2190/20» 

10 «Έγκριση της γενικής στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρίας και εξουσιοδότηση 

προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προετοιµάσει την διαδικασία απόσχισης του 

κλάδου Θέρµανσης και Κλιµατισµού» 
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για τα οποία, µετά από αίτηση µετόχου που κατείχε άνω του 5% του 

καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 

άρθρου 39του ΚΝ 2190/20, αναβλήθηκε η συζήτησή τους κατά την Α’ 

Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/9/2007 και αποφασίσθηκε να 

συζητηθούν στην σηµερινή Συνέλευση και 

 

 

 

 Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση συζητάει τα θέµατα της Α’ οµάδας. 

 

Θέµα: 1  «Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή 

µετρητών, µε έκδοση νέων κοινών µετοχών και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ 

των παλαιών µετόχων της Εταιρίας» 

 

Αρχικά, έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου κος Αντώνιος Π. Σβορώνος, ο οποίος αναφέρθηκε στις 

µακροπρόθεσµες προσπάθειες για την ανάκαµψη της Εταιρίας, µε 

ποικιλόµορφες και διαχρονικές ενέργειες.  Παρότι όµως έχει επιτευχθεί αύξηση 

των πωλήσεων τα τελευταία πέντε χρόνια κατά 60% περίπου η περιορισµένη 

ρευστότητα δεν επιτρέπει στην Εταιρία να αυξήσει τις πωλήσεις σε τέτοιο 

ύψος ώστε να προσεγγίσει το επίπεδο της κερδοφορίας.  Για τους λόγους 

αυτούς καθώς και για την  µείωση του λειτουργικού κόστους, κρίνει αναγκαία 

την υιοθέτηση ενός σχεδίου δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών 

αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, 

την αύξηση της συνολικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη της εταιρίας 

προς όφελος των µετόχων, των εργαζοµένων σε αυτήν και των συνεργατών 

της. Στα πλαίσια αυτού του σχεδίου ο Πρόεδρος εισηγείται την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου µε σκοπό την διενέργεια εξαγορών µεριδίων 

επιχειρήσεων, την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης  και την επέκταση της 

δραστηριότητας σε άλλους τοµείς. 

Εν όψει των ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην παρούσα 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Εταιρίας. Στην συνέχεια η Γραµµατέας διαβάζει την Έκθεση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει 

του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α. και του άρθρου 9 του Ν3016/2002. 
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  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

του Δ.Σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

βάσει του άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α. 

και του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 

 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο 

δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, 

τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της συνολικής 

δραστηριότητας και την ανάπτυξη της εταιρίας προς όφελος των µετόχων, 

των εργαζοµένων σε αυτήν και των συνεργατών της. Στα πλαίσια αυτού του 

σχεδίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου µε σκοπό την διενέργεια εξαγορών µεριδίων επιχειρήσεων και την 

αύξηση του κεφαλαίου κίνησης 

 

 Η χρηµατοδότηση του σχεδίου δράσης προϋποθέτει την συγκέντρωση 

κεφαλαίων και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε πέρα από την προσπάθεια 

διεύρυνσης της τραπεζικής χρηµατοδότησης την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου κατά 8,343,794.40€ µε την έκδοση 27.812.648 νέων κοινών 

µετοχών ονοµαστικής άξιας και τιµής διάθεσης 0,30€ η καθεµία.   Κάθε 

µέτοχος της εταιρίας κύριος Κοινών ή Προνοµιούχων µετοχών θα δικαιούται 

να αναλάβει κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µία νέα Κοινή µετοχή 

για κάθε δύο παλαιές µετοχές που κατέχει ανεξάρτητα του αν οι παλαιές 

µετοχές είναι Κοινές ή Προνοµιούχες.  Σε περίπτωση κατά την οποίαν η 

κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το µετοχικό κεφάλαιο θα 

αυξάνεται µέχρι το ποσό της κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 13α του ΚΝ 

2190/1920. 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. 

 

Το σύνολο των 27.812.648 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών θα διατεθεί µε 

δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων που θα είναι εγγεγραµµένοι 
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στο Μητρώο Μετόχων κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 

προηγούµενη ηµέρα  από την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος 

προτίµησης, η οποία θα αποφασιστεί από το ∆.Σ. της εταιρίας µετά την λήψη 

των σχετικών εγκρίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ∆.Σ. της Επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς και το ∆.Σ. του Χ.Α., οι µέτοχοι θα εγγράφονται µε αναλογία 

µία νέα κοινή ονοµαστική µετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές κοινές ή 

προνοµιούχες ονοµαστικές µετοχές. 

 

Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί από το ∆.Σ. 

της εταιρίας εντός του προβλεπόµενου από τον Νόµο χρονικού διαστήµατος 

και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

της εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι ανώτερη 

της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος και 

θέτει το θέµα ενώπιον των Έκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της 28.8.2007  

που θα αποφασίσουν για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 

 

Η έναρξη και λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα 

ορισθεί από το ∆.Σ. της εταιρίας.  Το δικαίωµα προτίµησης θα ασκείται καθ΄ 

όλην την διάρκεια της περιόδου άσκησης δικαιώµατος προτίµησης. 

 

Σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ θα δηµοσιευθεί στον ηµερήσιο Τύπο. 

 

Η εταιρία κατά τα προβλεπόµενα από τον κανονισµό θα αιτηθεί την έναρξη 

της διαπραγµάτευσης και άσκησης των δικαιωµάτων εντός 10 εργάσιµων 

ηµερών από την ηµεροµηνία αποκοπής.   

 

Τα δικαιώµατα προτίµησης των παλαιών µετόχων είναι µεταβιβάσιµα και θα 

διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. καθ΄όλην τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών, 

µετά δε τη λήξη των εγγραφών παραγράφονται, διευκρινίζεται ότι η 

διαπραγµάτευση του δικαιώµατος δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις 

(4) εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη της άσκησής τους.   
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Το δικαίωµα εγγραφής θα ασκηθεί σε επιλεγµένα καταστήµατα της Τραπέζης 

που θα επιλεγεί από το ∆.Σ. της εταιρίας. 

 

 

Οι µέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώµατά τους προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση 

του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.)  Για την παραλαβής της βεβαίωσης 

αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν: 

 

� Στο χειριστή του λογαριασµού χρεογράφων τους (Χρηµατιστηριακή 
εταιρία ή Θεµατοφύλακας), αν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται σε 
ειδικό λογαριασµό στο Σ.Α.Τ. και  

� Στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) αν οι µετοχές τους βρίσκονται 
σε ειδικό λογαριασµό στο Σ.Α.Τ.  

 

Για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης οι παλαιοί µέτοχοι θα 

προσκοµίζουν στα καταστήµατα της Τράπεζας τη σχετική βεβαίωση του 

Κ.Α.Α., τον αριθµό φορολογικού τους µητρώου, την αστυνοµική τους 

ταυτότητα όπως επίσης και τους αριθµούς µερίδας επενδυτή και λογαριασµού 

αξιών τους στο Σ.Α.Τ. και θα ορίζουν υποχρεωτικά τον χειριστή του 

λογαριασµού τους που θα έχουν αποδεδειγµένα εξουσιοδοτήσει να χειρίζεται 

αυτόν.  Ταυτόχρονα,  θα καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, που θα 

ανοιχθεί για την παρούσα αύξηση, το αντίτιµο των µετοχών για τις οποίες 

έχουν δικαίωµα να εγγραφούν χωρίς τη µεσολάβηση της εταιρίας. 

 

Κλάσµατα µετοχών δε θα εκδοθούν.  Προς τούτο συνιστάται στους κ.κ. 

Μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθµό δικαιωµάτων που κατά την εξάσκηση 

των δικαιωµάτων προτίµησης να παράγουν ακέραιο αριθµό νέων µετοχών. 

 

Οι εγγραφόµενοι θα λαµβάνουν αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο θα αποτελεί 

αποδεικτικό του δικαιώµατός τους, δεν θα είναι όµως διαπραγµατεύσιµο µέχρι 

της οριστικής καταχώρησης των Άυλων Τίτλων των νέων µετοχών στα αρχεία 

του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). 

 

Η ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χ.Α. θα ανακοινωθεί 

από την εταιρία µέσω του Τύπου. 
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Το ∆.Σ. µε έγκαιρη απόφασή του θα αποφασίσει για την τακτοποίηση τυχόν 

κλασµατικών δικαιωµάτων (στρογγυλοποίηση) µε αγορά ή πώληση κατά 

περίπτωση. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µετά τη λήξη της προθεσµίας άσκησης 

του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, και εφόσον υπάρχει 

αδιάθετο υπόλοιπο των νέων µετοχών θα προβεί στην διάθεση των ελεύθερα 

κατά την κρίση του. 

 

Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι 

πλήρης, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι το ποσό της κάλυψης.   

 

Ως σύµβουλο – ανάδοχο έκδοσης καθορίζουµε την «Πεντεδέκας» ΑΧΕΠΕΥ η 

οποία πληροί τα κριτήρια του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η 

οποία εκτός από τον συµβουλευτικό της ρόλο και τον συντονισµό της 

διαδικασίας της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και άσκησης του δικαιώµατος 

προτίµησης θα αναλάβει τη σύνταξη και την επιµέλεια του Ενηµερωτικού 

∆ελτίου και την προετοιµασία του φακέλου προς υποβολή στις αρχές του Χ.Α. 

και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ∆εν περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις της 

Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ η υποχρέωση εγγύησης κάλυψης του ποσού της αύξησης 

µετοχικού κεφαλαίου. 

 

Το ∆.Σ. της εταιρίας θα επιλέξει Τράπεζα για την άσκηση των δικαιωµάτων 

προτίµησης από τους µετόχους.   

 

Οι αµοιβές της ΕΠΕΥ για τις παρεχόµενες υπηρεσίες συµβούλου έκδοσης και 

της Τράπεζας που θα επιλεγεί για την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης 

θα συµπεριλαµβάνονται στα έξοδα και δαπάνες έκδοσης τα οποία θα 

βαρύνουν την εταιρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.   

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ. 

Κατά την προηγούµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε 

καταβολή µετρητών, που πραγµατοποιήθηκε µε τις από 21/12/2005 και 

31/3/2006 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, οι οποίες 

ελήφθησαν µε βάση την εξουσία που εκχωρήθηκε από τις Έκτακτες Γενικές 

Συνελεύσεις της 22/10/2003 και την υπ’αριθ.6/388/29.6.2006 απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 2.978.634,00 €, 

σύµφωνα µε την πιστοποίηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 31/7/2006, 

έναντι του ποσού των 9.139.303,20€ που προέβλεπε η σχετική απόφαση. 

 

Τα αντληθέντα κεφάλαια έχουν διατεθεί σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΒΙΟΣΩΛ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 58/28.12.2000, ότι 

από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, που 

πραγματοποιήθηκε με τις από 21/12/2005 και 31/3/2006 αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρίας, οι οποίες ελήφθησαν με βάση την εξουσία που εκχωρήθηκε από τις 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 22/10/2003 και την υπ’αριθ.6/388/29.6.2006 απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 2.978.634,00 €, σύμφωνα με την 

πιστοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31/7/2006, έναντι του ποσού  

των 9.139.303,20€ που προέβλεπε η σχετική απόφαση.  
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Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ήταν από 10/7/2006 έως 24/7/2006.  

Από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκδόθηκαν 9.928.780 νέες κοινές ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστη, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην 

κατηγορία «Υπό επιτήρηση» του Χ.Α. την 8/8/2007. Η πιστοποίηση της καταβολής του 

Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε την 1/8/2006 (Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης Κ211577). 

Ο προορισμός των αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης, σύμφωνα με το 

Ενημερωτικό Δελτίο, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 293/31.7.2006 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έχει ως κάτωθι:  

 

 

 

 

 

 

 

Ο παραπάνω πίνακας που περιλαµβάνει και τις επενδυτικές δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά το Β’  Εξάµηνο του 2006, δηµοσιεύθηκε όπως 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου 

 

Περιγραφή επένδυσης (ποσά σε €) Α εξάμηνο 

2006 

Β εξάμηνο 

2006 

Α εξάμηνο 

2007 

Σύνολα 

Αγορά μετοχών ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΕΒΕ 
2.343.600 0 0 2.343.600 

Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης 3.500.000 0 0 3.500.000 

Αγορά Ακινήτου 0 2.850.000 0 2.850.000 

Επενδύσεις 50.000 100.000 50.000 200.000 

Δαπάνες έκδοσης 250.000 0 0 250.000 

Σύνολο 6.143.600 2.950.000 50.000 9.143.600 

 Τροποποιημένο Πρόγραμμα 

Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα με 

την 293/31.7.2006 απόφαση του Δ.Σ. 

Διατεθέντα 

Κεφάλαια 

έως 

31/12/06 

Ανεκτέλεστο 

ύψος 

Περιγραφή επένδυσης (ποσά σε €) Β εξάμηνο 2006   

Αγορά μετοχών ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΕΒΕ 
1.463.000 1.463.000 0  

Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης 1.261.634 1.261.634 0  

Αγορά Ακινήτου 0 0 0  

Επενδύσεις 100.000 100.000 0  

Δαπάνες έκδοσης 155.000 155.000 0  

Σύνολο 2.979.634 2.979.634   
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προβλέπεται από τον νόµο και τον κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 

Τέλος η Τακτική Γενική Συνέλευση που συνεδρίασε στις 29-6-2007, 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν την «Προτεραιότητα των επενδύσεων σε περίπτωση 

µερικής κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου», όπως είχε 

συµπεριληφθεί στο «Ενηµερωτικό δελτίο για την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου», οµόφωνα ενέκρινε  καθ’ ολοκληρία την απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για την διάθεση του κεφαλαίου ως ανωτέρω αφού αντιστοιχεί στα 

προβλεπόµενα από το ενηµερωτικό δελτίο. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ – ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

∆εδοµένου ότι οι εξαγορές και οι επενδύσεις που προβλέπεται να 

διενεργηθούν από το προϊόν της παρούσας αύξησης δεν έχουν πλήρως 

προσδιορισθεί η εταιρία θα αποστείλει τις πληροφορίες που προβλέπονται από 

την παράγραφο 4β του άρθρου 289 του κανονισµού του χρηµατιστηρίου σε 

µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα και πάντως πριν από τον χρόνο 

πραγµατοποίησης των παραπάνω εξαγορών και επενδύσεων. 

 

Πάντως οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας έχουν 

ως εξής. Αναµένεται να συγκεντρωθούν κεφάλαια 8.343.794,40€ που θα 

διατεθούν µετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης κατά 25% για την αύξηση 

του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας και κατά 75% για την εξαγορά εταιριών 

και συµµετοχών.  

 

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της επένδυσης προβλέπει την ολοκλήρωση 

της διάθεσης εντός του πρώτου εξαµήνου του 2008. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 

 

 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΏΝ 

 

Επειδή οι προβλεπόµενες εξαγορές δεν έχουν πλήρως προσδιορισθεί, 
οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 4γ του άρθρου 289 
πληροφορίες θα αποσταλούν σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα 
και πάντως πριν από τον χρόνο πραγµατοποίησης των παραπάνω 
εξαγορών. 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆. 

 

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. 

 

Οι βασικοί µέτοχοι της εταιρίας που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα άνω του 5% 

και ταυτόχρονα συµµετέχουν στην ∆ιοίκηση της εταιρίας είναι οι κύριοι 

∆ιονύσιος Σβορώνος και Αντώνιος Σβορώνος.  Οι παραπάνω δηλώνουν ότι θα 

ανακοινώσουν στη Γενική Συνέλευση τις προθέσεις τους σχετικά µε την 

διατήρηση ή µη του ποσοστού που κατέχουν κατά την ηµεροµηνία της 

γενικής συνέλευσης η οποία αποφασίζει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

µε µετρητά, 1) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων 

µετοχών, 2) για χρονικό διάστηµα 6 µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης 

των νέων µετοχών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. 

 

ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι ανώτερη 

της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος και 

θέτει το θέµα ενώπιον των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της 28.08.2007. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

 

 

Η εταιρία µας ετέθη υπό επιτήρηση την 23/9/1999.  Εκδόθηκε η παρακάτω 

ανακοίνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών που 

περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ελήφθη  η απόφαση αυτή    

«Με σηµερινή απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α.Α. στην νέα κατηγορία 

διαπραγµάτευσης µετοχών µε τίτλο:  «ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ» που θεσπίστηκε µε 

την από 19.9.1999 απόφασή του εντάσσονται οι εταιρίες -Βιοσώλ ΑΒΕΕ - γιατί 

σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία κατά το τελευταίο διάστηµα (1997, 

1998, 1999) τα οικονοµικά τους στοιχεία δεν ήταν ικανοποιητικά».  Πέραν της 

παραπάνω ανακοίνωσης ουδεµία άλλη διευκρίνησις ως προς τα κριτήρια 

ένταξης της εταιρίας µας έχει δοθεί. 

 

Η εταιρία όταν ετέθη υπό επιτήρηση είχε µικρές ζηµίες και σηµαντικά κέρδη 

πρό δαπανών χρήµατος και αποσβέσεων.  Στο διάστηµα όµως που 

µεσολάβησε ακολούθησαν πολλές ζηµιογόνες χρήσεις και τα αποτελέσµατα 

χειροτέρεψαν σηµαντικά.  Η διοίκηση έχει προσπαθήσει να ανατάξει την 

κατάσταση αυτή µε ποικιλόµορφες και διαχρονικές ενέργειες.  Έτσι έχει 

επιτύχει την αύξηση των πωλήσεων τα τελευταία πέντε χρόνια κατά 60% 

περίπου.   

 

Η περιορισµένη ρευστότητα δεν µας επιτρέπει πλέον να αυξήσουµε τις 

πωλήσεις µας ώστε να προσεγγίσουµε το επίπεδο της κερδοφορίας.  Για τους 

λόγους αυτούς και για την µείωση του λειτουργικού κόστους, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο απεφάσισε την αναδιάταξη των βιοµηχανικών και εµπορικών 

δραστηριοτήτων, τον περιορισµό των δαπανών, την εξαγορά µετοχών 
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εταιριών µε συναφές αντικείµενο καθώς και την επέκταση της δραστηριότητας 

στον κλάδο επεξεργασίας ύδατος µε την εξαγορά εταιριών που 

δραστηριοποιούνται σε αυτό το αντικείµενο.  Η χρηµατοδότηση αυτών των 

ενεργειών θα γίνει από την προτεινόµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.   

Σπάτα, 2 Αυγούστου 2007 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου γνωρίζει στην Γενική Συνέλευση ότι µε βάση το 

άρθρο 289 του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου οι βασικοί µέτοχοι κ.κ. 

∆ιονύσιος Ν. Σβορώνος και Αντώνιος Π. Σβορώνος, καθώς και η κα Παναγιώτα 

Χ. Κόλλια για λογαριασµό των Εταιριών «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ» και «ΕΝΩΣΙΣ 

ΑΕ», τις οποίες εκπροσωπεί και οι οποίοι κατέχουν άµεσα ποσοστό άνω του 

5% του µετοχικού κεφαλαίου και µετέχουν στη διοίκηση της εταιρίας 

δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό που κατέχουν κατά 

την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου έως την ολοκλήρωση της αύξησης ούτε και για 6 µήνες 

µετά την διαπραγµάτευση των νέων µετοχών διότι προβλέπουν ότι δεν θα 

ασκήσουν µέρος των δικαιωµάτων συµµετοχής τους για να τα παραχωρήσουν 

σε στρατηγικούς επενδυτές που συνδέονται µε τις εταιρίες που πρόκειται να 

εξαγορασθούν, ώστε να διευκολύνουν την συµµετοχή των νέων στρατηγικών 

επενδυτών. 

Ο κος Πρόεδρος ενηµερώνει την Γενική Συνέλευση ότι η ΒΙΟΣΩΛ έχει ήδη 

έρθει σε προφορική, καταρχήν, συµφωνία για την εξαγορά της ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ 

ΕΛΛΑΣ και έχει αναθέσει στην Εταιρία ΠΕΝΤΕ∆ΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ την αποτίµηση 

της Εταιρίας κατά το άρθρο 289 του Χ.Α.  

 

Στην συνέχεια ετέθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους παριστάµενους 

κ.κ. Μετόχους στις οποίες έδωσαν διευκρινίσεις τόσο ο κος Πρόεδρος όσο και 

ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας.  

Τέλος η Γενική Συνέλευση οµόφωνα αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου υπό τους κάτωθι όρους, εγκρίνοντας καθ’ ολοκληρία τις προτάσεις 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και παρέχει όλες τις εξουσιοδοτήσεις που ζήτησε 

το Συµβούλιο από την Συνέλευση. 
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1. Αποδέχεται εξ ολοκλήρου την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου. 

2. Αποφασίζει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 
8.343.794,40€µε καταβολή µετρητών. Η αύξηση θα πραγµατοποιηθεί 
µε την έκδοση 27.812.648 νέων Κοινών Ονοµαστικών µετοχών.  

3. Οι νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 30 λεπτών του  ευρώ θα 
διατεθούν σε τιµή εκδόσεως ίση προς την ονοµαστική αξία (0,30€). 

4. Η τιµή έκδοσης µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής 
κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης. 

5. Οι µετοχές που θα εκδοθούν θα διατεθούν κατά προτίµηση 
(∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) στους παλαιούς µετόχους (κατόχους 
κοινών και προνοµιούχων µετοχών) κατά τα ανωτέρω και κατ΄ 
αναλογίαν της συµµετοχής των στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο 
και σε σχέση µία (1) νέα κοινή µετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές 
µετοχές κοινές ή προνοµιούχες. 

6. Οι εκδιδόµενοι τίτλοι θα ενσωµατωθούν στο σύστηµα άϋλων τίτλων.  
Για τον σκοπό αυτό όσοι µέτοχοι δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση 
των παλαιών τίτλων τους πρέπει να ανοίξουν µερίδα στο σύστηµα 
αϋλων τίτλων. 

7. Ρητά αποφασίζεται όπως σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου να ισχύσει η 
αύξηση µέχρι του ποσού της κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 13α του 
ΚΝ 2190/1920.   

8. Η προθεσµία καταβολής του ποσού της αύξησης ή όποιου ποσού 
αντιστοιχεί στο καλυφθέν τµήµα της ορίζεται σε 4 (τέσσερις) µήνες 
από σήµερα, ενώ η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί έναν ακόµη 
µήνα, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. 

9. Εφόσον η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί µέσα στην 
νόµιµη προθεσµία που θα ορίσει το ∆.Σ. από τους παλαιούς µετόχους, 
το ∆.Σ. µε απόφασή  του δύναται να διαθέσει το υπόλοιπο αδιάθετο 
ποσό κατά ελευθέρα αυτού κρίση. 

10. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση κεφαλαίου θα 
διατεθούν ως εξής: 
I. Έξοδα Α.Μ.Κ. περίπου 460.000€. 
II. Αύξηση των Κεφαλαίων Κίνησης της Εταιρίας κατά 1.900.000€, 

και  
III. Εξαγορές άλλων επιχειρήσεων και αποπληρωµή χρεογράφων και 

δανείων που θα χρησιµοποιηθούν, µέχρι την ολοκλήρωση της 
αύξησης, για την αγορά άλλων επιχειρήσεων 6.000.000€. 

11. Οι νέες µετοχές θα έχουν δικαίωµα µερίσµατος από τα κέρδη 
χρήσεως 2008. 

12. Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, η έναρξη και 
λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος και η περίοδος 



78 

 

άσκησης του δικαιώµατος θα καθορισθούν από το ∆.Σ. σύµφωνα µε 
το νόµο και τις προτάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

13. Τα δικαιώµατα προτίµησης των παλαιών µετόχων είναι µεταβιβάσιµα 
και θα διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. καθ΄ όλην την διάρκεια της 
περιόδου εγγραφών υπό τους περιορισµούς που εισηγείται το ∆.Σ.                           

14. Παρέχεται ανέκκλητη εντολή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 
αποφασίσει για την τακτοποίηση τυχόν κλασµατικών δικαιωµάτων 
(στρογγυλοποίηση µε αγορά ή πώληση κατά περίπτωση). 

15. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτείται όπως, µετά από 
διαπραγµατεύσεις µε την Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ ή άλλη εταιρία, επιλέξει 
και ορίσει τον Σύµβουλο έκδοσης, που θα πληροί τα κριτήρια που 
προβλέπονται από τον κανονισµό του Χ.Α. και τις αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο Σύµβουλος έκδοσης θα αναλάβει την 
επιµέλεια, την σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και την 
προετοιµασία του φακέλου προς υποβολή στις αρµόδιες αρχές του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς.   

 

Γενικά, η Συνέλευση οµόφωνα αποδέχεται όλες τις εισηγήσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου άνευ περιορισµού και εξουσιοδοτεί αυτό  να προβεί σε όλες τις 

ενέργειες που αναφέρονται ανωτέρω ή ενδεχοµένως σε όλες που πιθανόν να 

προκύψουν για την νόµιµη και επιτυχή, για την Εταιρία, ολοκλήρωση της 

αύξησης. 

 

 

 

Θέµα: 2 «Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού 

Κεφαλαίου» 

 

Α) Αποφασίζεται όπως το άρθρο 5 του Καταστατικού, το οποίο αναφέρεται 

στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, τροποποιειθεί συµπληρωµένο µε την 

προσθήκη εδαφίου χ/ στην παράγραφο 1 ως εξής: 

 

Άρθρο 5 

 

χ/ Μετά τις από 31/12/2005 και 31/12/2006 αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρίας οι οποίες ελήφθησαν κατ’ εξουσιοδότηση των 
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αποφάσεων των  Β’ Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων  της 

22/10/2003, απεφασίσθη η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 

9.139.303,20 €.  

Στην συνέχεια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την από 31/7/2006 απόφασή του 

προσάρµοσε το Μετοχικό Κεφάλαιο στο πραγµατικό ύψος του, λόγω µερικής 

κάλυψης, κατά 2.978.634 €, που αντιστοιχεί σε 9.928.780 κοινές ονοµαστικές 

µετοχές µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας 0,30€ κάθε µίας.   

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 

των ΕΥΡΩ 16.687.588,80 (δέκα έξι εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα επτά 

χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά) και διαιρείται σε 

55.625.296 (πενήντα πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες 

διακόσιες ενενήντα έξι) µετοχές, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (τριάντα 

εκατοστά του Ευρώ)  εκάστη, εκ των οποίων 51.812.366 (πενήντα ένα 

εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι) κοινές µετά 

ψήφου και 3.812.930 (τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες 

εννιακόσιες τριάντα) προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες.    

 

Και Β) µετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που απεφάσισε η παρούσα 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίζεται όπως το άρθρο 5 του Καταστατικού 

τροποποιηθεί συµπληρωµένο µε την προσθήκη εδαφίου ψ/ στην παράγραφο 

1 του άρθρου 5, ως εξής: 

 

Άρθρο 5 

 

ψ/ Μετά τις από 24/9/2007 αποφάσεις των Β’ Επαναληπτικών Έκτακτων 

Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνοµιούχων Μετόχων, αυξήθηκε το 

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, διά καταβολής µετρητών, κατά 

8.343.794,40€ (οκτώ εκατοµµύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες 

επτακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά) µε έκδοση 27.812.648 

(είκοσι επτά εκατοµµυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα 

οκτώ) κοινών µετά ψήφου µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 € (τριάντα 

λεπτών του Ευρώ) εκάστης. Οι νέες κοινές µετοχές θα διατεθούν υπέρ το 

άρτιο προς 0,30€ (τριάντα εκατοστά του Ευρώ) έκαστη κοινή µετοχή και µε 

δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων προνοµιούχων µετοχών. 

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 

των ΕΥΡΩ 25.031.383,20 (είκοσι πέντε εκατοµµύρια τριάντα µία χιλιάδες 
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τριακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά) και διαιρείται σε 83.437.944 

(ογδόντα τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες 

σαράντα τέσσερις) µετοχές, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (τριάντα εκατοστά 

του Ευρώ)  εκάστη, εκ των οποίων 79.625.014 (εβδοµήντα εννέα 

εκατοµµύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δέκα τέσσερις) κοινές µετά 

ψήφου και 3.812.930 (τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες 

εννιακόσιες τριάντα) προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες.    

 

 

Θέµα: 3 «Εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου µερικά ή ολικά, µε την έκδοση νέων κοινών 

µετοχών για ποσό ανερχόµενο στο ύψος του  Μετοχικού Κεφαλαίου 

της Εταιρείας που είναι καταβεβληµένο σήµερα» 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προτείνει την εκχώρηση 

εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για µία πενταετία από σήµερα, να αυξάνει 

το Μετοχικό Κεφάλαιο µερικά ή ολικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 13 παράγραφος 1 του ΚΝ2190/20. 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται κατά την κρίση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και κατόπιν αποφάσεως που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο 

τρίτων τουλάχιστον του συνόλου των µελών του, αλλά το ποσό της αύξησης 

του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό του Κεφαλαίου 

που είναι καταβεβληµένο σήµερα η δε αύξηση θα γίνεται µε έκδοση κοινών 

µετοχών µόνο. 

Οι όροι διάθεσης των µετοχών θα καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου.  

Συγχρόνως, καταργούνται και αντικαθίστανται οι από 22.10.2003 αποφάσεις 

των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνοµιούχων Μετόχων 

της Εταιρίας, που καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών την 

12.11.2003 και δηµοσιεύθηκαν στο υπ’αρ.12169/2003 ΦΕΚ, που χορηγούσαν 

αντίστοιχη εξουσία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Η πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από σύντοµη συζήτηση, 

εγκρίνεται οµόφωνα από την Γενική Συνέλευση.         
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Θέµα: 4 «Εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη λήψη 

απόφασης επί της έκδοσης οµολογιακού δανείου µε την έκδοση 

οµολογιών µετατρεψίµων σε κοινές µετοχές κατά άρθρο 8 του Ν. 

3156/2003  για ποσό που  ανέρχεται στο µισό του καταβεβληµένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου» 

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προτείνει την 

εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για µια πενταετία από σήµερα, 

να εκδίδει Οµολογιακό ∆άνειο µε την έκδοση οµολογίων µετατρεψίµων σε 

µετοχές, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3α παράγραφος 1 

περίπτωση β και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του ΚΝ2190/20. 

Το ύψος και οι όροι του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ορίζονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο 

τρίτων τουλάχιστον του συνόλου των µελών του, αλλά το ύψος του 

µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ήµισυ του 

σήµερα καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου και οι οµολογίες θα είναι 

µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές µόνο.    

Συγχρόνως, καταργούνται και αντικαθίστανται οι από 22.10.2003 αποφάσεις 

των Έκτακτων Γενικώς Συνελεύσεων των κοινών και προνοµιούχων Μετόχων 

της Εταιρίας, που καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών την 

12.11.2003 και δηµοσιεύθηκαν στο υπ’αρ.12169/2003 ΦΕΚ, που χορηγούσαν 

αντίστοιχη εξουσία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Η πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από σύντοµη συζήτηση, 

εγκρίνεται οµόφωνα από την Γενική Συνέλευση.    

 

 

Θέµα: 6 «Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί σκοπού της 

Εταιρίας- Συµπλήρωση και επέκταση του σκοπού της Εταιρείας» 

 

Μετά από πρόταση του Προέδρου κου Αντωνίου Π. Σβορώνου, η Γενική 

Συνέλευση, οµόφωνα, αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 3 του 

Καταστατικού, που αναφέρεται στον σκοπό, µε α) αντικατάσταση του 

εδαφίου γ/ ως εξής:  

 γ/. Η συµµετοχή σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, 

ανεξαρτήτως του αντικειµένου των δραστηριοτήτων τους και του νοµικού 
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τους τύπου. 

 

Και β) την συµπλήρωση στο τέλος του άρθρου, των κάτωθι εδαφίων: 

 

στ/ Η παροχή συµβουλών σε θέµατα χρηµατοοικονοµικά, επιχειρηµατικά, 

τεχνικά, εµπορικά, και ειδικά σε θέµατα πληροφορικής και σε θέµατα 

ανάπτυξης επιχειρήσεων, στρατηγικού σχεδιασµού και οργάνωσης 

επιχειρήσεων, όπως επίσης και η παροχή λογιστικών και διοικητικών 

υπηρεσιών. 

ζ/ Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, αποθήκευσης, και διακίνησης εµπορευµάτων 

για λογαριασµό τρίτων (υπηρεσίες logistics) 

η/ Η διαχείριση και εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση, 

οικοδόµηση και ανάπτυξη ακινήτων. 

 

Μετά ταύτα το άρθρο 3 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Άρθρο 3 

Σκοπός της Εταιρείας είναι : 

α/ Η κατασκευή σωλήνων και η βιοµηχανοποίηση και εµπορία παντός 

προϊόντος εκ σιδήρου και άλλων µετάλλων. 

β/ H άσκηση πάσης εµπορικής και βιοµηχανικής επιχειρήσεως άνευ 

περιορισµού. 

γ/ Η συµµετοχή σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, 

ανεξαρτήτως του αντικειµένου των δραστηριοτήτων τους και του νοµικού 

τους τύπου. 

δ/ Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιοµηχανικών και εµπορικών οίκων, 

αλλοδαπών και ηµεδαπών. 

ε/ Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει 

δραστηριότητα εις πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. 

στ/ Η παροχή συµβουλών σε θέµατα χρηµατοοικονοµικά, επιχειρηµατικά, 

τεχνικά, εµπορικά, και ειδικά σε θέµατα πληροφορικής και σε θέµατα 
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ανάπτυξης επιχειρήσεων, στρατηγικού σχεδιασµού και οργάνωσης 

επιχειρήσεων, όπως επίσης και η παροχή λογιστικών και διοικητικών 

υπηρεσιών. 

ζ/ Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, αποθήκευσης, και διακίνησης εµπορευµάτων 

για λογαριασµό τρίτων (υπηρεσίες logistics) 

η/ Η διαχείριση και εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση, 

οικοδόµηση και ανάπτυξη ακινήτων. 

 

  

Θέµα: 7 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί εταιρικής 

επωνυµίας – Αλλαγή της εταιρικής επωνυµίας» 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τονίζει ότι οι αποφάσεις που 

παίρνονται σήµερα αποτελούν ένα σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της 

µετατροπής της εταιρίας σε Εταιρία Holding που θα ελέγχει τις εταιρίες του 

οµίλου µε τις υφιστάµενες δραστηριότητές τους καθώς και κυρίως τις νέες 

δραστηριότητες στο χώρο της κατασκευής και διάθεσης συστηµάτων για την 

αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και του νερού. Η αλλαγή αυτή θα έχει 

σηµαντικές συνέπειες για τους µετόχους όταν ολοκληρωθεί. Η εταιρική 

επωνυµία «Βιοσώλ» είναι συνδεδεµένη στην συνείδηση του κοινού µε τον 

χώρο των συστηµάτων Θέρµανσης, Κλιµατισµού και της Σκαλωσιάς και όπως 

είναι φυσικό θα εξακολουθήσει να χρησιµοποιείται από το υποσύνολο του 

οµίλου που θα συνεχίσει αυτή την δραστηριότητα. Όµως ο όµιλος σαν σύνολο 

χρειάζεται µια νέα ευρύτερη επωνυµία που να καθιερωθεί σταδιακά για να 

καλύπτει τόσο τις παλαιές όσο και τις νέες δραστηριότητες.  

 

Ο κος Πρόεδρος προτείνει ότι η αλλαγή αυτή θα πρέπει να συζητηθεί σε άλλη 

Γενική Συνέλευση για να συµπέσει µε την απόσχιση των σηµερινών 

δραστηριοτήτων της Εταιρίας και την εισφορά τους σε θυγατρική εταιρία. 

Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία οι παριστάµενοι µέτοχοι επικρότησαν 

τις σχεδιαζόµενες επιχειρηµατικές ενέργειες, επιφυλάσσονται δε να 

αποφασίσουν για την αλλαγή της επωνυµίας της Εταιρίας  σε νέα Γενική 

Συνέλευση, σύµφωνα µε την εισήγηση του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 
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Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενηµερώνει ότι συζητήθηκαν όλα τα θέµατα της 

οµάδας Α’ και προτείνει όπως τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις επ’αυτών να 

υποβληθούν αφού συζητηθούν και τα θέµατα της οµάδας Β’, η συζήτηση των 

οποίων αναβλήθηκε κατά την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση  

των µετόχων της 10.9.2007. 

Οι παριστάµενοι µέτοχοι αποδέχονται την πρόταση του Προέδρου και 

προχωρούν στην συζήτηση των θεµάτων. 

 

 

Θέµα: 5  «Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου» 

 

Ο κος Αντ.Π.Σβορώνος, Πρόεδρος της σηµερινής Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης και πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας προτείνει 

στην Γενική Συνέλευση να εκλεγεί νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε 5-ετή θητεία. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται φανερή ψηφοφορία διά ψηφοδελτίου και η 

Γενική Συνέλευση εκλέγει παµψηφεί τα κάτωθι µέλη για το νέο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο: 

Σβορώνος Αντώνιος του Παναγή, Εκτελεστικό Μέλος 
Σβορώνος ∆ιονύσιος του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος 

Σβορώνος Νικόλαος του ∆ιονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Γώγος Κωνσταντίνος του Σταύρου, Εκτελεστικό Μέλος 

Κατσίβελας ∆ηµήτριος του Ανδρέα, Εκτελεστικό Μέλος 

Κόλλια Παναγιώτα του Χαραλάµπους, Εκτελεστικό Μέλος 
Καραγεωργίου Παντελής του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
Μέλος 
Καραντάνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
Μέλος 
Τζαβέλλας Αναστάσιος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος 
Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Καραλής ∆ηµήτριος του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 
 

Επίσης αναθέτει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει τις αµοιβές των µελών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες θα εγκρίνονται από την Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει 

την εσπέρα της 23ης Σεπτεµβρίου 2012 παρατεινόµενη µέχρι της Τακτικής 
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Γενικής Συνέλευσης του έτους 2012 και πάντως µη δυνάµενης της θητείας να 

υπερβεί την εξαετία όπως ορίζει το άρθρο 11 του Καταστατικού.   

 

 

Θέµα: 8 «Έγκριση σύναψης συµβάσεων κατ’ άρθρο 23α του ν. 2190/20» 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γνωρίζει στην Γενική Συνέλευση ότι 

η Εταιρία µας προτίθεται να αγοράσει µετοχές των εταιριών Κάλλιγκαν Ελλάς, 

Aquatronics ΑΕΤΕ και Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία ΑΕΒΕ. Οι σηµερινοί κύριοι 

µέτοχοι των Εταιριών αυτών (Ορφέας Μαυρίκιος, Βασιλική Τεολόγλου, 

Γεώργιος Γρηγορόπουλος και Φίλιππος Κωνσταντινίδης) δεν 

συµπεριλαµβάνονται σήµερα στα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 

23α του ΚΝ 2190. Είναι όµως ενδεχόµενο ότι θα συµµετάσχουν στην Αύξηση 

του Μετοχικού Κεφαλαίου και ότι κατόπιν µπορεί να συµπεριληφθούν στα 

πρόσωπα που περιγράφονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 23α. Το 

τίµηµα εξαγοράς κάθε µίας από τις παραπάνω εταιρίες θα καθορισθεί µε βάση 

τις διαδικασίες του άρθρου 289 του κανονισµού του χρηµατιστηρίου, δηλαδή 

αν ξεπερνά το 1 εκατ. Ευρώ  θα γίνει η προβλεπόµενη αποτίµηση από 

πιστωτικό οίκο ή ΕΠΕΥ που δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες αναδόχου σε 

δηµόσια εγγραφή. Στις περιπτώσεις που το τίµηµα είναι µικρότερο του ενός 

εκατοµµυρίου τότε εξουσιοδοτείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας για 

τον καθορισµό του τιµήµατος. Ειδικά δε στην περίπτωση της Βιοσώλ ∆οµικά 

Εργαλεία ΑΕΒΕ για την οποία το τίµηµα είναι µικρότερο του ενός 

εκατοµµυρίου Ευρώ και είχε γίνει σχετική εκτίµηση προ διετίας το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µπορεί να ακολουθήσει την προηγούµενη αποτίµηση, χωρίς 

προσαύξηση.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση οµόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει, 

παµψηφεί, όλες τις ανωτέρω προτάσεις, όπως αναλυτικά περιγράφησαν στην 

εισήγηση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εξουσιοδοτεί το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις παραπάνω συναλλαγές µε την προϋπόθεση ότι το 

µέγιστο ανά µετοχή τίµηµα  θα ανέρχεται σε 22 Ευρώ για κάθε µετοχή της 

Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία ΑΕΒΕ, 92 Ευρώ για κάθε µετοχή της Aquatronics 

ΑΕΤΕ και 450 Ευρώ για κάθε µετοχή της Κάλλιγκαν Ελλάς ΑΒΕΕ. 

Επίσης, η Εταιρία µας Έχει ήδη συνάψει, από 1ης Αυγούστου 2007, σύµβαση 

συνεργασίας µε την Εταιρία FINCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την παροχή 

οικονοµοτεχικών συµβουλών σε σχέση µε την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου, την οργάνωση της Εταιρίας και την προσέλκυση επενδυτών. Οι 
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υπηρεσίες που παρέχονται µε την σύµβαση αυτή έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί 

και υπολείπεται η αποπληρωµή των τιµολογίων που έχουν εκδοθεί.  

Ήδη ο κος Ανστάσιος Τζαβέλλας, Πρόεδρος της εταιρίας FINCO, εισέρχεται 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µας και για τον λόγο αυτό ζητείται 

κατά την παρ.4 του άρθρου 23α η ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης για την 

ολοκλήρωση και αποπληρωµή της σύµβασης. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

ανέγνωσε την σύµβαση συνεργασίας µε την FINCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και η 

Γενική Συνέλευση παρείχε οµόφωνα την ειδική άδεια για την ολοκλήρωση των 

προβλεποµένων από την σύµβαση. 

Τέλος, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την 

καταβολή αµοιβών ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου που αµείβονταν µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας. Η αµοιβή θα 

είναι ίση µε τα ποσά που έχουν προεγκριθεί ως αµοιβές για παροχή 

εξηρτηµένης εργασίας. Ζητείται η έγκριση των αµοιβών αυτών κατά το άρθρο 

23α παρ.4. 

Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα εγκρίνει την αµοιβή µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου που αµείβονταν µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας. 

 

 

 

 

Θέµα: 9 «Έγκριση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού κατ’ άρθρο 10 του ν. 

2190/20» 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γνωρίζει στην Γενική Συνέλευση ότι 

η εταιρία µας προτίθεται να αποκτήσει µετοχές της εταιρίας Κάλλιγκαν Ελλάς 

ΑΕΒΕ (Culligan Hellas). Η µεταβίβαση αυτή θα γίνει µε πίστωση του 

συνολικού τιµήµατος, όταν ολοκληρωθεί η µελέτη αποτίµησης την οποία έχει 

αναλάβει η εταιρία Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ που είναι ΕΠΕΥ που δικαιούται να 

παρέχει υπηρεσίες αναδόχου σε δηµόσια προσφορά. Η µελέτη αποτίµησης θα 

γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 289 του κανονισµού του ΧΑ και γίνεται από 

αναγνωρισµένο ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα. Η αξία των µετοχών αυτών θα 

προσδιορισθεί για ηµεροµηνία που δεν θα διαφέρει πέραν των έξι µηνών από 

την ηµεροµηνία της συναλλαγής, η αποτίµηση θα πραγµατοποιηθεί µε τους 

αποδεκτούς κανόνες και τις αρχές αποτίµησης που ισχύουν στην Ελλάδα για 

τις µετοχές αυτές. Η αποτίµηση θα συνοδεύεται και από δήλωση του 
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εµπειρογνώµονα ότι το τίµηµα είναι εύλογο και ότι οι µέθοδοι αποτίµησης που 

ακολουθήθηκαν είναι κατάλληλες για την συγκεκριµένη περίπτωση. 

Πληρούνται λοιπόν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 9α του ΚΝ 2190 για την 

παροχή έγκρισης από την Γενική Συνέλευση για την απόκτηση αυτών των 

µετοχών σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ιδίου νόµου. 

 Ο κύριος Μαυρίκιος Ορφέας και η κυρία Βασιλική Τεολόγλου που είναι κύριοι 

µέτοχοι της εταιρίας Κάλλιγκαν Ελλάς ενδέχεται να συµµετάσχουν στην 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µας που αποφασίζεται σήµερα 

και να αποκτήσουν ποσοστό άνω του 5% των µετοχών της.   Αν και δεν 

θεωρούµε ότι υπάρχει ζήτηµα εφαρµογής του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920 

στην παρούσα περίπτωση, ζητούµε ως εκ του περισσού την έγκριση της 

συναλλαγής κατ’ άρθρο 10 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και την έγκριση κατ’ 

άρθρο 10 του κ.ν. 2190/1920 όσον αφορά στη τυχόν συµµετοχή του κυρίου 

Μαυρίκιου ή και της Κυρίας Τεολόγλου στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας.  

Επισηµαίνεται ότι στην παρούσα περίπτωση δεν απαιτείται σύµφωνα µε το 

άρθρο 9α του κ.ν. 2190/1920 εκτίµηση κατ’ άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920, 

εφόσον η Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ, ανεξάρτητος εµπειρογνώµονας, θα εκτιµήσει 

την αξία των ως άνω µετοχών  σε χρόνο που δεν θα απέχει πέραν των 6 

µηνών από την ηµεροµηνία της συναλλαγής και σύµφωνα µε τους γενικούς 

κανόνες και αρχές αποτίµησης που ισχύουν στην Ελλάδα. 

Καλείται λοιπόν η Γενική Συνέλευση να χορηγήσει την έγκριση της για την 

αγορά των παραπάνω µετοχών µετά από την αποτίµηση των 

µεταβιβαζόµενων µετοχών όπως παραπάνω. Επίσης καλείται να εγκρίνει την 

τυχόν συµµετοχή των παραπάνω φυσικών προσώπων στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της εταιρίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση οµόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει 

παµψηφεί την αγορά των µετοχών µετά από την αποτίµηση των 

µεταβιβαζόµενων µετοχών, όπως αναλυτικά περιέγραψε στην εισήγησή του ο 

πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και την συµµετοχή των κ.κ. 

Μαυρίκιου Ορφέα και Τεολόγλου Βασιλικής στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρίας. 

 

 

Θέµα: 10 «Έγκριση της γενικής στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρίας και 

εξουσιοδότηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προετοιµάσει την 

διαδικασία απόσχισης του κλάδου Θέρµανσης και Κλιµατισµού» 
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρεται στην γενική στρατηγική 

ανάπτυξης της Εταιρίας και υπενθυµίζει ότι στην Γενική Συνέλευση της 23-12-

2005 υιοθετήθηκε ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της εταιρίας που 

προέβλεπε ανάµεσα σε άλλους πλέον βραχυπρόθεσµους στόχους: 

«Αναδιοργάνωση της δομής του ομίλου, δημιουργία μητρικής εταιρίας που θα 

προσφέρει υπηρεσίες διοικητικής, λογιστικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις 

επί μέρους θυγατρικές εταιρίες που θα δραστηριοποιούνται στους κλάδους της 

εμπορίας και της παραγωγής. Νέα προϊόντα ή δραστηριότητες θα εντάσσονται με 

την μορφή θυγατρικών εταιριών». 

Σήµερα είναι πλέον ανάγκη να υλοποιηθεί και αυτή η διάσταση του σχεδίου 

δράσης αφού ήδη ξεκινούν διαδικασίες για την εισαγωγή νέων 

δραστηριοτήτων και έχουν πλέον δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την 

µετατροπή της εταιρίας σε όµιλο εταιριών που θα δραστηριοποιούνται σε 

τοµείς σχετικούς µε την υπεύθυνη χρήση και παραγωγή ενέργειας και νερού.   

 Η υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής προϋποθέτει την απόσχιση της 

σηµερινής δραστηριότητας της εταιρίας και την εισφορά της είτε ως σύνολο 

είτε ως µεµονωµένα περιουσιακά στοιχεία σε υφιστάµενη ή συνιστώµενη 

ανώνυµη εταιρία που θα αποτελεί θυγατρική εταιρία του οµίλου. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέλυσε περαιτέρω την γενική στρατηγική ανάπτυξης 

της Εταιρίας. 

Ζητείται λοιπόν η έγκριση από την Γενική Συνέλευση της γενικής στρατηγικής 

ανάπτυξης της εταιρίας και η παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο να προετοιµάσει την διαδικασία απόσχισης του κλάδου Θέρµανσης 

και Κλιµατισµού. 

 

Στην συνέχεια ετέθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους παριστάµενους 

µετόχους στις οποίες απάντησαν ο κος Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

της Εταιρίας. 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση οµόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει το πρόγραµµα 

ανάπτυξης της Εταιρίας όπως παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 

προετοιµάσει την διαδικασία απόσχισης του Κλάδου Θέρµανσης και 

Κλιµατισµού.    
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Θέµα: 11 «∆ιάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις» 

 

Ο κος Πρόεδρος ενηµερώνει αναλυτικά τους κ.κ. µετόχους για το σχέδιο 

δράσης της Εταιρίας που αποσκοπεί στην αλλαγή πορείας της Εταιρίας  προς 

την κερδοφορία και κατά συνέπεια στην έξοδο των µετοχών της από την 

κατηγορία επιτήρησης. Αναφορικά µε αυτό το θέµα, ο Πρόεδρος ανέγνωσε 

την από 16/7/07 Επιστολή του Χ.Α., η οποία αναφέρει ότι το συγκεκριµένο 

αίτηµα «Έξοδος των µετοχών της Εταιρίας από την κατηγορία επιτήρησης», 

θα εξετασθεί µετά την δηµοσίευση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων.  

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση. 

  

 

******************************************************* 

Μετά ταύτα και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος λύεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.    ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ  

 

 

 

 

ΑΝΤ. Π. ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΛΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ΙΩΑΝΝΟΥ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 78  

ΤΗΣ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΒΙΟΣΩΛ»  Α Β Ε 

ΠΟΥ Ε∆ΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

********************************************************************************************* 

Στον ∆ήµο Σπάτων,  σήµερα την 24η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 13:00 µ.µ. συνήλθε στην έδρα της εταιρίας θέση Πετρέζα, Σπάτα 

Αττικής, η υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΒΙΟΣΩΛ προσκληθείσα Β’ 

Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνοµιούχων Μετόχων της 

εταιρίας. Η σχετική Πρόσκληση δηµοσιεύθηκε εµπρόθεσµα εις τα εξής φύλλα 

εφηµερίδων: 

 

4.  Ηµερησία Πολιτική Εφηµερίδα «ΒΡΑ∆ΥΝΗ» αριθ.φύλλου 2954/11-9-2007  
(σελίδα 13). 

5.  Ηµερησία Οικονοµική Εφηµερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» αριθ.φύλλου 17935/11-9-
2007 (σελίδα Α5). 

6.  Τοπική εφηµερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» αριθ.φύλλου 638/11.9.07 (σελίδα 12). 
 

Επίσης, η Πρόσκληση κατετέθη προς δηµοσίευση, µέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο φύλλο εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως µε το υπ’ αριθ. 5191/10-9-2007 διπλότυπο είσπραξης παραβόλου και ΤΑΠΕΤ από τη ∆.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

µετά του υπ’ αριθ. Ε161463/10-9-2007  Κωδικού ∆ηµοσιεύµατος του Εθνικού Τυπογραφείου. 

Ακόµα δε η Πρόσκληση και ο πίνακας των Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις 

βεβαιώσεις δέσµευσης των µετοχών τους για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

και τα αποθετήριά των ως επίσης και τα πληρεξούσια, ετοιχοκολλήθησαν προ 

δύο (2) πλήρων ηµερών (48 ωρών) σε εµφανές µέρος των γραφείων της 

έδρας της εταιρίας. 

 

Σύµφωνα προς το άρθρο 26 του Καταστατικού της εταιρίας, ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Αντ. Π. Σβορώνος, προεδρεύων προσωρινώς της 

παρούσης Γενικής Συνέλευσης εκλέγει µεταξύ των παρισταµένων µελών ως 

γραµµατείς της Συνελεύσεως τους κ.κ. Κόλλια Παναγιώτα και ∆ηµήτριο 

Κατσιβελα, µέχρι της επικυρώσεως από την Γενική Συνέλευση του πίνακα των 

δικαιουµένων να µετάσχουν ταύτης µετόχων, ελεγχθούν τα πληρεξούσια των 

παρισταµένων αντιπροσώπων και εκλεγεί το οριστικό προεδρείο της Γενικής 
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Συνελεύσεως. Κατ’ αρχάς γίνεται έλεγχος της γενοµένης δηµοσιεύσεως της 

Προσκλήσεως των µετόχων και διαπιστούται ότι αυτή έγινε σύµφωνα µε το 

Νόµο και τα άρθρα 21 και 24 του Καταστατικού της εταιρίας και εµπρόθεσµα. 

Ο πίνακας των συµµετεχόντων εις την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

των µετόχων έχει ως ακολούθως: 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 

 Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   

 

ΤΗΣ ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε  

ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

  

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΥΣΙΟ-

∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧ

ΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

1 ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.  Ε. Β. Ν. Ε.  Π.ΚΟΛΛΙΑ 9.515 

2 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. Β.Ε.Ε.Μ  Π.ΚΟΛΛΙΑ 530.170 

3 

Σβορώνου-Λουκοπούλου Μαρίνα του 

Γεωργίου-Γερασίµου 
Α.ΣΒΟΡΩΝΟΣ 225.305 

4 Σβορώνος Αντώνιος του Παναγιώτη   322.018 

5 Σβορώνου Αγγελική του Παναγιώτη Α.ΣΒΟΡΩΝΟΣ 12.320 

6 Σβορώνος ∆ιονύσιος του Νικολάου  159.409 

7 

Σβορώνου Αγγελική-Παυλίνα του 

Νικολάου 
 ∆.ΣΒΟΡΩΝΟΣ 70.000 

8 Hacopolos Maria του Χαραλάµπους Α.ΣΒΟΡΩΝΟΣ 6.300 

9 Σβορώνου Ουρανία του Βασιλείου Π.ΚΟΛΛΙΑ 14.890 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ  1.349.927 

 ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ    3.812.930 
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Οι αναγραφόµενοι στο πίνακα µέτοχοι και αντιπρόσωποι αυτών, δικαιούµενοι 

να συµµετάσχουν της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης  Γενικής  Συνελεύσεως 

ευρέθησαν άπαντες παρόντες. Κατά συνέπεια, εις την Συνέλευση 

εκπροσωπούνται στο σύνολο 1.349.927 προνοµιούχες µετοχές,  ήτοι ποσοστό 

35,40% του συνολικού αριθµού των προνοµιούχων µετοχών της Εταιρίας. 

 

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται έτσι σε απαρτία, και δύναται να συνεδριάσει 

εγκύρως και να αποφασίσει επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, 

σύµφωνα προς το άρθρο 29 του κωδικοποιηµένου νόµου  2190 / 20  και το 

άρθρο 25 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρίας. 

 

Τέλος οι κατωτέρω Μέτοχοι κατέθεσαν στην Συνέλευση εκπρόθεσµα 

Βεβαιώσεις ∆εσµεύσεις Μετοχών και ζητούν να εγκριθεί η συµµετοχή τους 

στην Γενική Συνέλευση. 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 

Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ   

ΤΗΣ ‘ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.’  ΤΗΣ 24/9/2007 

ΚΑΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ 

ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΑ 

******************************************************************************** 

 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΕΣ 
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ΣΥΝΟΛΟ 0 

 

 

Συνεπώς, ο συνολικός αριθµός των κοινών µετοχών που εκπροσωπούνται 

νόµιµα στη Συνέλευση ανέρχεται σε 1.349.927 ήτοι ποσοστού 35,40% των 

δικαιουµένων ψήφου και συνεπώς υφίσταται η νόµιµη απαρτία και η Γενική 

Συνέλευση συνεχίζει τις εργασίες της.  

 

 

Οι αναφερόµενοι Μέτοχοι παραβρίσκονται στις εργασίες της Συνέλευσης 

αυτοπροσώπως ή δια των νοµίµων εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 

 

Μετά την επικύρωση του πίνακα των µετόχων η Γενική Συνέλευση προβαίνει 

εις την εκλογή δια ψηφοφορίας, βάσει του άρθρου 28 παρ. 4 του 

καταστατικού της εταιρίας του οριστικού προεδρείου της.  Ούτω εκλέγονται 

παµψηφεί  ως πρόεδρος ο κ. Αντώνιος Π.  Σβορώνος  και ως γραµµατείς οι 

κ.κ. Κόλλια Παναγιώτα και Κατσίβελας ∆ηµήτριος, οι οποίοι εκτελούν και χρέη 

ψηφολήπτου. 

 

Μετά την κατάρτιση εις σώμα, η Γενική Συνέλευση αρχίζει τις εργασίες αυτής, και 

ο Πρόεδρος διαβάζει τη δημοσιευθείσα πρόσκληση,  η οποία έχει ως ακολούθως : 

 

ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

‘ ΒΙΟΣΩΛ’ ΣΕ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
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ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 

 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τον Νόµο και το 

Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι των προνοµιούχων µετοχών, 

της Ανώνυµης Βιοµηχανικής Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ σε Β’ Επαναληπτική Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 στην 

έδρα της εταιρείας (Θέση Πετρέζα, Σπάτα Αττικής) για συζήτηση και απόφαση 

στα ακόλουθα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, η συζήτηση των οποίων 

αναβλήθηκε κατά την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης 

Σεπτεµβρίου 2007 λόγω µη υπάρξεως  απαρτίας για τα εξαιρετικά θέµατα και 

αναβολής αποφάσεων για τα συνήθη, σύµφωνα µε το άρθρο 39 § 3 του 

ΚΝ2190/20: 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

12. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών, µε 
έκδοση νέων κοινών µετοχών και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών 
µετόχων της Εταιρίας. 

13. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου. 
14. Εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου µερικά ή ολικά, µε την έκδοση νέων κοινών µετοχών για ποσό 
ανερχόµενο στο ύψος του  Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που είναι 
καταβεβληµένο σήµερα. 

15. Εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης επί της 
έκδοσης οµολογιακού δανείου µε την έκδοση οµολογιών µετατρεψίµων σε 
κοινές µετοχές κατά άρθρο 8 του Ν. 3156/2003 για ποσό που  ανέρχεται στο 
µισό του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

16. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
17. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί σκοπού της Εταιρίας- 

Συµπλήρωση και επέκταση του σκοπού της Εταιρείας. 
18. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί εταιρικής επωνυµίας – 

Αλλαγή της εταιρικής επωνυµίας. 
19. Έγκριση σύναψης συµβάσεων κατ’ άρθρο 23α του ν. 2190/20 
20. Έγκριση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού κατ’ άρθρο 10 του ν. 2190/20 
21.  Έγκριση της γενικής στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρίας και εξουσιοδότηση 

προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προετοιµάσει την διαδικασία απόσχισης του 
κλάδου Θέρµανσης και Κλιµατισµού.   

22. ∆ιάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις. 
 

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωµα να µετάσχουν αυτοπροσώπως ή µε 
αντιπρόσωπο όλοι οι µέτοχοι της εταιρίας. Για να µετάσχουν στην Γενική 
Συνέλευση οι µέτοχοι πρέπει να δεσµεύσουν τον αριθµό των µετοχών µε τις 
οποίες επιθυµούν να συµµετάσχουν στο σύστηµα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) µέσω 
του χειριστού τους. 
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Όσοι από τους µετόχους διατηρούν τις µετοχές τους στον ειδικό λογαριασµό του 

Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσµεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δύο 

περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσµευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία  

(Τµήµα µετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία  της 

Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και 

τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νοµιµοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για 

Νοµικό Πρόσωπο).       

 

ΣΠΑΤΑ, 10 – 9 - 2007 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και παρέθεσε τις παρακάτω 

εισαγωγικές παρατηρήσεις που αναφέρονται συνολικά στα κύρια θέµατα της 

σηµερινής συνέλευσης. 

Η Βιοσώλ µέχρι σήµερα δραστηριοποιείτο στο χώρο της θέρµανσης και του 

κλιµατισµού. Έχει γίνει από καιρό κατανοητό ότι ο κλάδος αυτός είναι πάρα 

πολύ ανταγωνιστικός. Οι εγχώριοι παραγωγοί προϊόντων θέρµανσης 

κλιµατισµού λύγισαν κάτω από το βάρος των εισαγωγών από χώρες χαµηλού 

κόστους ενώ και οι εισαγωγείς που τους ανταγωνίζονταν έχουν επίσης µέτρια 

αποτελέσµατα. Αρκεί να αναφέρουµε ότι οι σηµαντικότερες βιοµηχανικές 

επιχειρήσεις του κλάδου, που κυριάρχησαν για χρόνια στην αγορά και που τα 

ονόµατα τους έχουν εντυπωθεί ανεξίτηλα στην συνείδηση των καταναλωτών, 

έχουν πλέον διακόψει την λειτουργία τους για οικονοµικούς λόγους. 

 

Η εταιρία µας διατηρήθηκε σε αυτό τον χώρο λόγω της ιδιαίτερης στρατηγικής 

της. Συγκεκριµένα η Βιοσώλ έχει περιορίσει την παραγωγή της µόνο στα 

προϊόντα που εξυπηρετούν ιδιαιτερότητες της Ελληνικής αγοράς ή που 

απαιτούν κατά την παραγωγή ή την διάθεση τους προσφορά σηµαντικών 

υπηρεσιών που προσφέρονται ειδικά για τον κάθε πελάτη. Αντίθετα η εταιρία 

για να συµπληρώσει τη γραµµή των προϊόντων που προσφέρει και µε τα 

συνήθη είδη που διατίθενται ανταγωνιστικά από τις εισαγωγικές εταιρίες 

καταφεύγει σε υποκατασκευαστές από χώρες χαµηλού κόστους. 

Η στρατηγική αυτή αποτελεί µια µέθοδο διαχείρισης µιας αντικειµενικά 

δύσκολης κατάστασης αλλά δεν είναι µια διέξοδος για την δυναµική 

µελλοντική ανάπτυξη και πρόοδο της εταιρίας. 
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Για τους λόγους αυτούς προτείνουµε να επεκτείνουµε τις δραστηριότητες της 

εταιρίας σε νέους τοµείς, αρχίζοντας από σήµερα. Παράλληλα θα συνεχίσουµε 

και την σηµερινή δραστηριότητα εντάσσοντας την όµως σε ένα γενικότερο 

όµιλο που θα ασχολείται µε το ευρύτερο και ιδιαίτερα επίκαιρο αντικείµενο της 

υπεύθυνης χρήσης της ενέργειας και του νερού. Στη σηµερινή Γενική 

Συνέλευση καλούµεθα να συζητήσουµε και να αποφασίσουµε τα πρώτα 

βήµατα για αυτό τον µετασχηµατισµό, που αφορούν: 

 

(6) Συγκέντρωση κεφαλαίων που θα χρησιµοποιηθούν για την εξαγορά 
επιχειρήσεων κυρίως στον κλάδο της επεξεργασίας του ύδατος που θα 
αποτελέσει τον ένα από τους κύριους πόλους ανάπτυξης του οµίλου. 
Στα πλαίσια αυτά η Βιοσώλ έχει ήδη καταλήξει σε, προφορική, κατ΄ 
αρχήν, συµφωνία για την εξαγορά της εταιρίας Culligan Hellas που 
κατέχει σηµαντική θέση στην αγορά επεξεργασίας ύδατος και έχει 
αναθέσει στην Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ την αποτίµηση της αξίας της 
σύµφωνα µε το άρθρο 289 του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών. 

(7) Συζήτηση, στρατηγικά, του θέµατος της απόσχισης της σηµερινής 
δραστηριότητας και της εισφοράς της σε µια θυγατρική εταιρία, που θα 
έχει σαν αντικείµενο την ενεργειακή λειτουργία των κτιρίων και θα 
αποτελεί τον δεύτερο πόλο δραστηριότητας του δηµιουργούµενου 
οµίλου. Συγχρόνως, επέκταση του σκοπού της εταιρίας ώστε να 
περιλαµβάνει τις συνήθεις δραστηριότητες µιάς εταιρίας συµµετοχών 
που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις εταιρίες του οµίλου της. 

(8) Τίθεται για πρώτη φορά το θέµα επιλογής ονόµατος για τον νέο όµιλο, 
αφού η επωνυµία «Βιοσώλ» είναι σταθερά συνδεδεµένη και 
καταξιωµένη στην συνείδηση του κοινού για µέρος µόνο των 
δραστηριοτήτων του νέου οµίλου. Το νέο όνοµα θα πρέπει να καλύπτει 
το σύνολο των νέων δραστηριοτήτων και να παραπέµπει στην 
οικολογική τους διάσταση. 

(9) Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την 
συγκέντρωση και άλλων κεφαλαίων ώστε να υποστηριχθεί η 
στρατηγική ταχύρυθµης ανάπτυξης µε εξαγορές, συγχωνεύσεις  και 
ίδρυση νέων εταιριών στους κλάδους των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, της οικολογικά υπεύθυνης ενεργειακής χρήσης και κυρίως 
της επεξεργασίας ύδατος. 

(10) ∆ιορισµός στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας νέων µελών 
που είτε προέρχονται από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
της επεξεργασίας νερού είτε αποτελούν σηµαντικά στελέχη του 
χρηµατοπιστωτικού κλάδου που θα µας βοηθήσουν να θέσουµε σε 
εφαρµογή το σχέδιο µας. Από τα προτεινόµενα νέα µέλη οι κ.κ. 
Καραλής και Ζαχαρόπουλος προέρχονται από την εταιρία Culligan 
Hellas που κατέχει σηµαντική θέση στον χώρο της επεξεργασίας 
ύδατος ενώ ο κύριος Αναστάσιος Τζαβέλλας, γνωστός τραπεζίτης, είναι 
ο αρχιτέκτονας της νέας στρατηγικής µας και προτείνεται να καταλάβει 
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θέση εκτελεστικού Αντιπροέδρου µε αντικείµενο την στρατηγική 
αναµόρφωση του οµίλου και την αναζήτηση και άλλων ευκαιριών 
γρήγορης ανάπτυξης (διατηρώντας όµως την συγκεκριµένη στόχευση 
δραστηριοτήτων του οµίλου). 

 

Με βάση τις παραπάνω αρχές, που επεξηγούν συνολικά τα θέµατα της 

σηµερινής ηµερησίας διάταξης, σας καλώ να  εξετάσουµε ένα προς ένα τα 

θέµατα της σηµερινής συνέλευσης.   

 

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει όπως, για την 

αποδοτικότερη διενέργεια της παρούσας Συνέλευσης, τα θέµατα της ανωτέρω 

Ηµερησίας ∆ιάταξης διαχωριστούν και συζητηθούν σε δύο οµάδες: 

 

A ) τα κάτωθι θέµατα της Ηµερησίας ∆ιάταξης υπ’αρ. 

 

1 «Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών, µε 

έκδοση νέων κοινών µετοχών και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών 

µετόχων της Εταιρίας» 

2 «Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου» 

3 «Εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου µερικά ή ολικά, µε την έκδοση νέων κοινών µετοχών για ποσό 

ανερχόµενο στο ύψος του  Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που είναι 

καταβεβληµένο σήµερα» 

4 «Εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης επί της 

έκδοσης οµολογιακού δανείου µε την έκδοση οµολογιών µετατρεψίµων σε 

κοινές µετοχές κατά άρθρο 8 του Ν. 3156/2003  για ποσό που  ανέρχεται στο 

µισό του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου» 

6 «Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί σκοπού της Εταιρίας- 

Συµπλήρωση και επέκταση του σκοπού της Εταιρείας» 

7 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί εταιρικής επωνυµίας – 

Αλλαγή της εταιρικής επωνυµίας» 

 

µε τα οποία θα αρχίσει η σηµερινή συνεδρίαση και 
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B) τα κάτωθι θέµατα της Ηµερησίας ∆ιάταξης υπ’αρ. 

5  «Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου» 

8 «Έγκριση σύναψης συµβάσεων κατ’ άρθρο 23α του ν. 2190/20» 

9 «Έγκριση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού κατ’ άρθρο 10 του ν. 2190/20» 

10 «Έγκριση της γενικής στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρίας και εξουσιοδότηση 

προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προετοιµάσει την διαδικασία απόσχισης του 

κλάδου Θέρµανσης και Κλιµατισµού» 

 

για τα οποία, µετά από αίτηση µετόχου που κατείχε άνω του 5% του 

καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 

άρθρου 39του ΚΝ 2190/20, αναβλήθηκε η συζήτησή τους κατά την Α’ 

Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/9/2007 και αποφασίσθηκε να 

συζητηθούν στην σηµερινή Συνέλευση.  

 

 

 

 Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση συζητάει τα θέµατα της Α’ οµάδας. 

 

Θέµα: 1  «Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή 

µετρητών, µε έκδοση νέων κοινών µετοχών και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ 

των παλαιών µετόχων της Εταιρίας» 

 

Αρχικά, έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου κος Αντώνιος Π. Σβορώνος, ο οποίος αναφέρθηκε στις 

µακροπρόθεσµες προσπάθειες για την ανάκαµψη της Εταιρίας, µε 

ποικιλόµορφες και διαχρονικές ενέργειες.  Παρότι όµως έχει επιτευχθεί αύξηση 

των πωλήσεων τα τελευταία πέντε χρόνια κατά 60% περίπου η περιορισµένη 

ρευστότητα δεν επιτρέπει στην Εταιρία να αυξήσει τις πωλήσεις σε τέτοιο 

ύψος ώστε να προσεγγίσει το επίπεδο της κερδοφορίας.  Για τους λόγους 

αυτούς καθώς και για την  µείωση του λειτουργικού κόστους, κρίνει αναγκαία 

την υιοθέτηση ενός σχεδίου δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών 

αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, 
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την αύξηση της συνολικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη της εταιρίας 

προς όφελος των µετόχων, των εργαζοµένων σε αυτήν και των συνεργατών 

της. Στα πλαίσια αυτού του σχεδίου ο Πρόεδρος εισηγείται την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου µε σκοπό την διενέργεια εξαγορών µεριδίων 

επιχειρήσεων, την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης  και την επέκταση της 

δραστηριότητας σε άλλους τοµείς. 

Εν όψει των ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην παρούσα 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Εταιρίας. Στην συνέχεια η Γραµµατέας διαβάζει την Έκθεση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει 

του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α. και του άρθρου 9 του Ν3016/2002. 

 

  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

του Δ.Σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

βάσει του άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α. 

και του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 

 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο 

δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, 

τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της συνολικής 

δραστηριότητας και την ανάπτυξη της εταιρίας προς όφελος των µετόχων, 

των εργαζοµένων σε αυτήν και των συνεργατών της. Στα πλαίσια αυτού του 

σχεδίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου µε σκοπό την διενέργεια εξαγορών µεριδίων επιχειρήσεων και την 

αύξηση του κεφαλαίου κίνησης 

 

 Η χρηµατοδότηση του σχεδίου δράσης προϋποθέτει την συγκέντρωση 

κεφαλαίων και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε πέρα από την προσπάθεια 

διεύρυνσης της τραπεζικής χρηµατοδότησης την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου κατά 8,343,794.40€ µε την έκδοση 27.812.648 νέων κοινών 

µετοχών ονοµαστικής άξιας και τιµής διάθεσης 0,30€ η καθεµία.   Κάθε 

µέτοχος της εταιρίας κύριος Κοινών ή Προνοµιούχων µετοχών θα δικαιούται 

να αναλάβει κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µία νέα Κοινή µετοχή 

για κάθε δύο παλαιές µετοχές που κατέχει ανεξάρτητα του αν οι παλαιές 

µετοχές είναι Κοινές ή Προνοµιούχες.  Σε περίπτωση κατά την οποίαν η 
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κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το µετοχικό κεφάλαιο θα 

αυξάνεται µέχρι το ποσό της κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 13α του ΚΝ 

2190/1920. 

 

 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. 

 

Το σύνολο των 27.812.648 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών θα διατεθεί µε 

δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων που θα είναι εγγεγραµµένοι 

στο Μητρώο Μετόχων κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 

προηγούµενη ηµέρα  από την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος 

προτίµησης, η οποία θα αποφασιστεί από το ∆.Σ. της εταιρίας µετά την λήψη 

των σχετικών εγκρίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ∆.Σ. της Επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς και το ∆.Σ. του Χ.Α., οι µέτοχοι θα εγγράφονται µε αναλογία 

µία νέα κοινή ονοµαστική µετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές κοινές ή 

προνοµιούχες ονοµαστικές µετοχές. 

 

Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί από το ∆.Σ. 

της εταιρίας εντός του προβλεπόµενου από τον Νόµο χρονικού διαστήµατος 

και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

της εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι ανώτερη 

της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος και 

θέτει το θέµα ενώπιον των Έκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της 28.8.2007  

που θα αποφασίσουν για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 

 

Η έναρξη και λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα 

ορισθεί από το ∆.Σ. της εταιρίας.  Το δικαίωµα προτίµησης θα ασκείται καθ΄ 

όλην την διάρκεια της περιόδου άσκησης δικαιώµατος προτίµησης. 
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Σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ θα δηµοσιευθεί στον ηµερήσιο Τύπο. 

 

Η εταιρία κατά τα προβλεπόµενα από τον κανονισµό θα αιτηθεί την έναρξη 

της διαπραγµάτευσης και άσκησης των δικαιωµάτων εντός 10 εργάσιµων 

ηµερών από την ηµεροµηνία αποκοπής.   

 

Τα δικαιώµατα προτίµησης των παλαιών µετόχων είναι µεταβιβάσιµα και θα 

διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. καθ΄όλην τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών, 

µετά δε τη λήξη των εγγραφών παραγράφονται, διευκρινίζεται ότι η 

διαπραγµάτευση του δικαιώµατος δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις 

(4) εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη της άσκησής τους.   

 

Το δικαίωµα εγγραφής θα ασκηθεί σε επιλεγµένα καταστήµατα της Τραπέζης 

που θα επιλεγεί από το ∆.Σ. της εταιρίας. 

 

 

Οι µέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώµατά τους προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση 

του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.)  Για την παραλαβής της βεβαίωσης 

αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν: 

 

� Στο χειριστή του λογαριασµού χρεογράφων τους (Χρηµατιστηριακή 
εταιρία ή Θεµατοφύλακας), αν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται σε 
ειδικό λογαριασµό στο Σ.Α.Τ. και  

� Στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) αν οι µετοχές τους βρίσκονται 
σε ειδικό λογαριασµό στο Σ.Α.Τ.  

 

Για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης οι παλαιοί µέτοχοι θα 

προσκοµίζουν στα καταστήµατα της Τράπεζας τη σχετική βεβαίωση του 

Κ.Α.Α., τον αριθµό φορολογικού τους µητρώου, την αστυνοµική τους 

ταυτότητα όπως επίσης και τους αριθµούς µερίδας επενδυτή και λογαριασµού 

αξιών τους στο Σ.Α.Τ. και θα ορίζουν υποχρεωτικά τον χειριστή του 

λογαριασµού τους που θα έχουν αποδεδειγµένα εξουσιοδοτήσει να χειρίζεται 

αυτόν.  Ταυτόχρονα,  θα καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, που θα 

ανοιχθεί για την παρούσα αύξηση, το αντίτιµο των µετοχών για τις οποίες 

έχουν δικαίωµα να εγγραφούν χωρίς τη µεσολάβηση της εταιρίας. 
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Κλάσµατα µετοχών δε θα εκδοθούν.  Προς τούτο συνιστάται στους κ.κ. 

Μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθµό δικαιωµάτων που κατά την εξάσκηση 

των δικαιωµάτων προτίµησης να παράγουν ακέραιο αριθµό νέων µετοχών. 

 

Οι εγγραφόµενοι θα λαµβάνουν αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο θα αποτελεί 

αποδεικτικό του δικαιώµατός τους, δεν θα είναι όµως διαπραγµατεύσιµο µέχρι 

της οριστικής καταχώρησης των Άυλων Τίτλων των νέων µετοχών στα αρχεία 

του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). 

 

Η ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χ.Α. θα ανακοινωθεί 

από την εταιρία µέσω του Τύπου. 

 

Το ∆.Σ. µε έγκαιρη απόφασή του θα αποφασίσει για την τακτοποίηση τυχόν 

κλασµατικών δικαιωµάτων (στρογγυλοποίηση) µε αγορά ή πώληση κατά 

περίπτωση. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µετά τη λήξη της προθεσµίας άσκησης 

του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, και εφόσον υπάρχει 

αδιάθετο υπόλοιπο των νέων µετοχών θα προβεί στην διάθεση των ελεύθερα 

κατά την κρίση του. 

 

Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι 

πλήρης, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι το ποσό της κάλυψης.   

 

Ως σύµβουλο – ανάδοχο έκδοσης καθορίζουµε την «Πεντεδέκας» ΑΧΕΠΕΥ η 

οποία πληροί τα κριτήρια του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η 

οποία εκτός από τον συµβουλευτικό της ρόλο και τον συντονισµό της 

διαδικασίας της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και άσκησης του δικαιώµατος 

προτίµησης θα αναλάβει τη σύνταξη και την επιµέλεια του Ενηµερωτικού 

∆ελτίου και την προετοιµασία του φακέλου προς υποβολή στις αρχές του Χ.Α. 

και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ∆εν περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις της 

Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ η υποχρέωση εγγύησης κάλυψης του ποσού της αύξησης 

µετοχικού κεφαλαίου. 



103 

 

 

Το ∆.Σ. της εταιρίας θα επιλέξει Τράπεζα για την άσκηση των δικαιωµάτων 

προτίµησης από τους µετόχους.   

 

Οι αµοιβές της ΕΠΕΥ για τις παρεχόµενες υπηρεσίες συµβούλου έκδοσης και 

της Τράπεζας που θα επιλεγεί για την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης 

θα συµπεριλαµβάνονται στα έξοδα και δαπάνες έκδοσης τα οποία θα 

βαρύνουν την εταιρία. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.   

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ. 

Κατά την προηγούµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε 

καταβολή µετρητών, που πραγµατοποιήθηκε µε τις από 21/12/2005 και 

31/3/2006 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, οι οποίες 

ελήφθησαν µε βάση την εξουσία που εκχωρήθηκε από τις Έκτακτες Γενικές 

Συνελεύσεις της 22/10/2003 και την υπ’αριθ.6/388/29.6.2006 απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 2.978.634,00 €, 

σύµφωνα µε την πιστοποίηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 31/7/2006, 

έναντι του ποσού των 9.139.303,20€ που προέβλεπε η σχετική απόφαση. 

 

Τα αντληθέντα κεφάλαια έχουν διατεθεί σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
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ΒΙΟΣΩΛ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 58/28.12.2000, ότι 

από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, που 

πραγματοποιήθηκε με τις από 21/12/2005 και 31/3/2006 αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρίας, οι οποίες ελήφθησαν με βάση την εξουσία που εκχωρήθηκε από τις 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 22/10/2003 και την υπ’αριθ.6/388/29.6.2006 απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 2.978.634,00 €, σύμφωνα με την 

πιστοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31/7/2006, έναντι του ποσού  

των 9.139.303,20€ που προέβλεπε η σχετική απόφαση.  

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ήταν από 10/7/2006 έως 24/7/2006.  

Από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκδόθηκαν 9.928.780 νέες κοινές ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστη, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην 

κατηγορία «Υπό επιτήρηση» του Χ.Α. την 8/8/2007. Η πιστοποίηση της καταβολής του 

Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε την 1/8/2006 (Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης Κ211577). 

Ο προορισμός των αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης, σύμφωνα με το 

Ενημερωτικό Δελτίο, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 293/31.7.2006 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έχει ως κάτωθι:  
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Ο παραπάνω πίνακας που περιλαµβάνει και τις επενδυτικές δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά το Β’  Εξάµηνο του 2006, δηµοσιεύθηκε όπως 

προβλέπεται από τον νόµο και τον κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 

Τέλος η Τακτική Γενική Συνέλευση που συνεδρίασε στις 29-6-2007, 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν την «Προτεραιότητα των επενδύσεων σε περίπτωση 

µερικής κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου», όπως είχε 

συµπεριληφθεί στο «Ενηµερωτικό δελτίο για την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου», οµόφωνα ενέκρινε  καθ’ ολοκληρία την απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για την διάθεση του κεφαλαίου ως ανωτέρω αφού αντιστοιχεί στα 

προβλεπόµενα από το ενηµερωτικό δελτίο. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου 

 

Περιγραφή επένδυσης (ποσά σε €) Α εξάμηνο 

2006 

Β εξάμηνο 

2006 

Α εξάμηνο 

2007 

Σύνολα 

Αγορά μετοχών ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΕΒΕ 
2.343.600 0 0 2.343.600 

Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης 3.500.000 0 0 3.500.000 

Αγορά Ακινήτου 0 2.850.000 0 2.850.000 

Επενδύσεις 50.000 100.000 50.000 200.000 

Δαπάνες έκδοσης 250.000 0 0 250.000 

Σύνολο 6.143.600 2.950.000 50.000 9.143.600 

 Τροποποιημένο Πρόγραμμα 

Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα με 

την 293/31.7.2006 απόφαση του Δ.Σ. 

Διατεθέντα 

Κεφάλαια 

έως 

31/12/06 

Ανεκτέλεστο 

ύψος 

Περιγραφή επένδυσης (ποσά σε €) Β εξάμηνο 2006   

Αγορά μετοχών ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΕΒΕ 
1.463.000 1.463.000 0  

Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης 1.261.634 1.261.634 0  

Αγορά Ακινήτου 0 0 0  

Επενδύσεις 100.000 100.000 0  

Δαπάνες έκδοσης 155.000 155.000 0  

Σύνολο 2.979.634 2.979.634   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ – ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

∆εδοµένου ότι οι εξαγορές και οι επενδύσεις που προβλέπεται να 

διενεργηθούν από το προϊόν της παρούσας αύξησης δεν έχουν πλήρως 

προσδιορισθεί η εταιρία θα αποστείλει τις πληροφορίες που προβλέπονται από 

την παράγραφο 4β του άρθρου 289 του κανονισµού του χρηµατιστηρίου σε 

µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα και πάντως πριν από τον χρόνο 

πραγµατοποίησης των παραπάνω εξαγορών και επενδύσεων. 

 

Πάντως οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας έχουν 

ως εξής. Αναµένεται να συγκεντρωθούν κεφάλαια 8.343.794,40€ που θα 

διατεθούν µετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης κατά 25% για την αύξηση 

του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας και κατά 75% για την εξαγορά εταιριών 

και συµµετοχών.  

 

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της επένδυσης προβλέπει την ολοκλήρωση 

της διάθεσης εντός του πρώτου εξαµήνου του 2008. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 

 

 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΏΝ 
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Επειδή οι προβλεπόµενες εξαγορές δεν έχουν πλήρως προσδιορισθεί, 
οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 4γ του άρθρου 289 
πληροφορίες θα αποσταλούν σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα 
και πάντως πριν από τον χρόνο πραγµατοποίησης των παραπάνω 
εξαγορών. 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆. 

 

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. 

 

Οι βασικοί µέτοχοι της εταιρίας που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα άνω του 5% 

και ταυτόχρονα συµµετέχουν στην ∆ιοίκηση της εταιρίας είναι οι κύριοι 

∆ιονύσιος Σβορώνος και Αντώνιος Σβορώνος.  Οι παραπάνω δηλώνουν ότι θα 

ανακοινώσουν στη Γενική Συνέλευση τις προθέσεις τους σχετικά µε την 

διατήρηση ή µη του ποσοστού που κατέχουν κατά την ηµεροµηνία της 

γενικής συνέλευσης η οποία αποφασίζει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

µε µετρητά, 1) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων 

µετοχών, 2) για χρονικό διάστηµα 6 µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης 

των νέων µετοχών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. 

 

ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι ανώτερη 

της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος και 

θέτει το θέµα ενώπιον των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της 28.08.2007. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. 
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ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

 

 

Η εταιρία µας ετέθη υπό επιτήρηση την 23/9/1999.  Εκδόθηκε η παρακάτω 

ανακοίνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών που 

περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ελήφθη  η απόφαση αυτή    

«Με σηµερινή απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α.Α. στην νέα κατηγορία 

διαπραγµάτευσης µετοχών µε τίτλο:  «ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ» που θεσπίστηκε µε 

την από 19.9.1999 απόφασή του εντάσσονται οι εταιρίες -Βιοσώλ ΑΒΕΕ - γιατί 

σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία κατά το τελευταίο διάστηµα (1997, 

1998, 1999) τα οικονοµικά τους στοιχεία δεν ήταν ικανοποιητικά».  Πέραν της 

παραπάνω ανακοίνωσης ουδεµία άλλη διευκρίνησις ως προς τα κριτήρια 

ένταξης της εταιρίας µας έχει δοθεί. 

 

Η εταιρία όταν ετέθη υπό επιτήρηση είχε µικρές ζηµίες και σηµαντικά κέρδη 

πρό δαπανών χρήµατος και αποσβέσεων.  Στο διάστηµα όµως που 

µεσολάβησε ακολούθησαν πολλές ζηµιογόνες χρήσεις και τα αποτελέσµατα 

χειροτέρεψαν σηµαντικά.  Η διοίκηση έχει προσπαθήσει να ανατάξει την 

κατάσταση αυτή µε ποικιλόµορφες και διαχρονικές ενέργειες.  Έτσι έχει 

επιτύχει την αύξηση των πωλήσεων τα τελευταία πέντε χρόνια κατά 60% 

περίπου.   

 

Η περιορισµένη ρευστότητα δεν µας επιτρέπει πλέον να αυξήσουµε τις 

πωλήσεις µας ώστε να προσεγγίσουµε το επίπεδο της κερδοφορίας.  Για τους 

λόγους αυτούς και για την µείωση του λειτουργικού κόστους, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο απεφάσισε την αναδιάταξη των βιοµηχανικών και εµπορικών 

δραστηριοτήτων, τον περιορισµό των δαπανών, την εξαγορά µετοχών 

εταιριών µε συναφές αντικείµενο καθώς και την επέκταση της δραστηριότητας 

στον κλάδο επεξεργασίας ύδατος µε την εξαγορά εταιριών που 

δραστηριοποιούνται σε αυτό το αντικείµενο.  Η χρηµατοδότηση αυτών των 

ενεργειών θα γίνει από την προτεινόµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.   

Σπάτα, 2 Αυγούστου 2007 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου γνωρίζει στην Γενική Συνέλευση ότι µε βάση το 

άρθρο 289 του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου οι βασικοί µέτοχοι κ.κ. 

∆ιονύσιος Ν. Σβορώνος και Αντώνιος Π. Σβορώνος, οι οποίοι µετέχουν στη 

διοίκηση της Εταιρίας και κατέχουν άµεσα ποσοστό άνω του 5% του 

µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η κα Παναγιώτα Χ. Κόλλια για λογαριασµό 

των Εταιριών «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ» και «ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ», τις οποίες εκπροσωπεί 

και οι οποίες κατέχουν άµεσα ποσοστό άνω του 5% του µετοχικού κεφαλαίου, 

δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό που κατέχουν κατά 

την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου έως την ολοκλήρωση της αύξησης ούτε και για 6 µήνες 

µετά την διαπραγµάτευση των νέων µετοχών διότι προβλέπουν ότι δεν θα 

ασκήσουν µέρος των δικαιωµάτων συµµετοχής τους για να τα παραχωρήσουν 

σε στρατηγικούς επενδυτές που συνδέονται µε τις εταιρίες που πρόκειται να 

εξαγορασθούν, ώστε να διευκολύνουν την συµµετοχή των νέων στρατηγικών 

επενδυτών. 

Ο κος Πρόεδρος ενηµερώνει την Γενική Συνέλευση ότι η ΒΙΟΣΩΛ έχεο ήδη 

έρθει σε προφορική, καταρχήν, συµφωνία για την εξαγορά της ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ 

ΕΛΛΑΣ και έχει αναθέσει στην Εταιρία ΠΕΝΤΕ∆ΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ την αποτίµηση 

της Εταιρίας κατά το άρθρο 289 του Χ.Α.  

 

Στην συνέχεια ετέθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους παριστάµενους 

κ.κ. Μετόχους στις οποίες έδωσαν διευκρινίσεις τόσο ο κος Πρόεδρος όσο και 

ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας.  

Τέλος η Γενική Συνέλευση οµόφωνα αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου υπό τους κάτωθι όρους, εγκρίνοντας καθ’ ολοκληρία τις προτάσεις 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και παρέχει όλες τις εξουσιοδοτήσεις που ζήτησε 

το Συµβούλιο από την Συνέλευση. 

 

16. Αποδέχεται εξ ολοκλήρου την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου. 

17. Αποφασίζει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 
8.343.794,40€µε καταβολή µετρητών. Η αύξηση θα πραγµατοποιηθεί 
µε την έκδοση 27.812.648 νέων Κοινών Ονοµαστικών µετοχών.  

18. Οι νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 30 λεπτών του  ευρώ θα 
διατεθούν σε τιµή εκδόσεως ίση προς την ονοµαστική αξία (0,30€). 
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19. Η τιµή έκδοσης µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής 
κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης. 

20. Οι µετοχές που θα εκδοθούν θα διατεθούν κατά προτίµηση 
(∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) στους παλαιούς µετόχους (κατόχους 
κοινών και προνοµιούχων µετοχών) κατά τα ανωτέρω και κατ΄ 
αναλογίαν της συµµετοχής των στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο 
και σε σχέση µία (1) νέα κοινή µετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές 
µετοχές κοινές ή προνοµιούχες. 

21. Οι εκδιδόµενοι τίτλοι θα ενσωµατωθούν στο σύστηµα άϋλων τίτλων.  
Για τον σκοπό αυτό όσοι µέτοχοι δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση 
των παλαιών τίτλων τους πρέπει να ανοίξουν µερίδα στο σύστηµα 
αϋλων τίτλων. 

22. Ρητά αποφασίζεται όπως σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου να ισχύσει η 
αύξηση µέχρι του ποσού της κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 13α του 
ΚΝ 2190/1920.   

23. Η προθεσµία καταβολής του ποσού της αύξησης ή όποιου ποσού 
αντιστοιχεί στο καλυφθέν τµήµα της ορίζεται σε 4 (τέσσερις) µήνες 
από σήµερα, ενώ η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί έναν ακόµη 
µήνα, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. 

24. Εφόσον η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί µέσα στην 
νόµιµη προθεσµία που θα ορίσει το ∆.Σ. από τους παλαιούς µετόχους, 
το ∆.Σ. µε απόφασή  του δύναται να διαθέσει το υπόλοιπο αδιάθετο 
ποσό κατά ελευθέρα αυτού κρίση. 

25. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση κεφαλαίου θα 
διατεθούν ως εξής: 
I. Έξοδα Α.Μ.Κ. περίπου 460.000€. 
II. Αύξηση των Κεφαλαίων Κίνησης της Εταιρίας κατά 1.900.000€, 

και  
III. Εξαγορές άλλων επιχειρήσεων και αποπληρωµή χρεογράφων και 

δανείων που θα χρησιµοποιηθούν, µέχρι την ολοκλήρωση της 
αύξησης, για την αγορά άλλων επιχειρήσεων 6.000.000€. 

26. Οι νέες µετοχές θα έχουν δικαίωµα µερίσµατος από τα κέρδη 
χρήσεως 2008. 

27. Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, η έναρξη και 
λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος και η περίοδος 
άσκησης του δικαιώµατος θα καθορισθούν από το ∆.Σ. σύµφωνα µε 
το νόµο και τις προτάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

28. Τα δικαιώµατα προτίµησης των παλαιών µετόχων είναι µεταβιβάσιµα 
και θα διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. καθ΄ όλην την διάρκεια της 
περιόδου εγγραφών υπό τους περιορισµούς που εισηγείται το ∆.Σ.                           

29. Παρέχεται ανέκκλητη εντολή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 
αποφασίσει για την τακτοποίηση τυχόν κλασµατικών δικαιωµάτων 
(στρογγυλοποίηση µε αγορά ή πώληση κατά περίπτωση). 
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30. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτείται όπως, µετά από 
διαπραγµατεύσεις µε την Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ ή άλλη εταιρία, επιλέξει 
και ορίσει τον Σύµβουλο έκδοσης, που θα πληροί τα κριτήρια που 
προβλέπονται από τον κανονισµό του Χ.Α. και τις αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο Σύµβουλος έκδοσης θα αναλάβει την 
επιµέλεια, την σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και την 
προετοιµασία του φακέλου προς υποβολή στις αρµόδιες αρχές του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς.   

 

Γενικά, η Συνέλευση οµόφωνα αποδέχεται όλες τις εισηγήσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου άνευ περιορισµού και εξουσιοδοτεί αυτό  να προβεί σε όλες τις 

ενέργειες που αναφέρονται ανωτέρω ή ενδεχοµένως σε όλες που πιθανόν να 

προκύψουν για την νόµιµη και επιτυχή, για την Εταιρία, ολοκλήρωση της 

αύξησης. 

 

 

 

Θέµα: 2 «Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού 

Κεφαλαίου» 

 

Α) Αποφασίζεται όπως το άρθρο 5 του Καταστατικού, το οποίο αναφέρεται 

στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, τροποποιηθεί συµπληρωµένο µε την 

προσθήκη εδαφίου χ/ στην παράγραφο 1 ως εξής: 

 

Άρθρο 5 

 

χ/ Μετά τις από 21/12/2005 και 31/3/2006 αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρίας οι οποίες ελήφθησαν κατ’ εξουσιοδότηση των 

αποφάσεων των  Β’ Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων  της 

22/10/2003, απεφασίσθη η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 

9.139.303,20 €.  

Στην συνέχεια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την από 31/7/2006 απόφασή του 

πιστοποίησε την πραγµατοποιηθείσα, λόγω µερικής κάλυψης, Αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.978.634 €, που αντιστοιχεί σε 9.928.780 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας 0,30€ κάθε µίας.   
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Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 

των ΕΥΡΩ 16.687.588,80 (δέκα έξι εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα επτά 

χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά) και διαιρείται σε 

55.625.296 (πενήντα πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες 

διακόσιες ενενήντα έξι) µετοχές, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (τριάντα 

εκατοστά του Ευρώ)  εκάστη, εκ των οποίων 51.812.366 (πενήντα ένα 

εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι) κοινές µετά 

ψήφου και 3.812.930 (τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες 

εννιακόσιες τριάντα) προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες.    

 

Και Β) µετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που απεφάσισε η παρούσα 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίζεται όπως το άρθρο 5 του Καταστατικού 

τροποποιηθεί συµπληρωµένο µε την προσθήκη εδαφίου ψ/ στην παράγραφο 

1 του άρθρου 5, ως εξής: 

 

Άρθρο 5 

 

ψ/ Μετά τις από 24/9/2007 αποφάσεις των Β’ Επαναληπτικών Έκτακτων 

Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνοµιούχων Μετόχων, αυξήθηκε το 

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, διά καταβολής µετρητών, κατά 

8.343.794,40€ (οκτώ εκατοµµύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες 

επτακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά) µε έκδοση 27.812.648 

(είκοσι επτά εκατοµµυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα 

οκτώ) κοινών µετά ψήφου µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 € (τριάντα 

λεπτών του Ευρώ) εκάστης.  

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 

των ΕΥΡΩ 25.031.383,20 (είκοσι πέντε εκατοµµύρια τριάντα µία χιλιάδες 

τριακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά) και διαιρείται σε 83.437.944 

(ογδόντα τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες 

σαράντα τέσσερις) µετοχές, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (τριάντα εκατοστά 

του Ευρώ)  εκάστη, εκ των οποίων 79.625.014 (εβδοµήντα εννέα 

εκατοµµύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δέκα τέσσερις) κοινές µετά 

ψήφου και 3.812.930 (τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες 

εννιακόσιες τριάντα) προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες.    
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Θέµα: 3 «Εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου µερικά ή ολικά, µε την έκδοση νέων κοινών 

µετοχών για ποσό ανερχόµενο στο ύψος του  Μετοχικού Κεφαλαίου 

της Εταιρείας που είναι καταβεβληµένο σήµερα» 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προτείνει την εκχώρηση 

εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για µία πενταετία, να αυξάνει το Μετοχικό 

Κεφάλαιο µερικά ή ολικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 

παράγραφος 1 του ΚΝ2190/20. 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται κατά την κρίση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και κατόπιν αποφάσεως που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο 

τρίτων τουλάχιστον του συνόλου των µελών του, αλλά το ποσό της αύξησης 

του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό του Κεφαλαίου 

που είναι καταβεβληµένο σήµερα η δε αύξηση θα γίνεται µε έκδοση κοινών 

µετοχών µόνο. 

Οι όροι διάθεσης των µετοχών θα καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου.  

Η ανωτέρω εξουσία ισχύει για µία πενταετία από την ηµεροµηνία λήξης των 

από 22.10.2003 αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών 

και προνοµιούχων Μετόχων της Εταιρίας, που καταχωρήθηκαν στο Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιριών την 12.11.2003 και δηµοσιεύθηκαν στο 

υπ’αρ.12169/2003 ΦΕΚ, που χορηγούσαν αντίστοιχη εξουσία στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

Η πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από σύντοµη συζήτηση, 

εγκρίνεται οµόφωνα από την Γενική Συνέλευση.         

 

 

 

Θέµα: 4 «Εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη λήψη 

απόφασης επί της έκδοσης οµολογιακού δανείου µε την έκδοση 

οµολογιών µετατρεψίµων σε κοινές µετοχές κατά άρθρο 8 του Ν. 

3156/2003  για ποσό που  ανέρχεται στο µισό του καταβεβληµένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου» 
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προτείνει την 

εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για µια πενταετία, να εκδίδει 

Οµολογιακό ∆άνειο µε την έκδοση οµολογίων µετατρεψίµων σε µετοχές, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3α παράγραφος 1 περίπτωση β και 

στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του ΚΝ2190/20. 

Το ύψος και οι όροι του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ορίζονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο 

τρίτων τουλάχιστον του συνόλου των µελών του, αλλά το ύψος του 

µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ήµισυ του 

σήµερα καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου και οι οµολογίες θα είναι 

µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές µόνο.    

Η ανωτέρω εξουσία ισχύει για µία πενταετία από την ηµεροµηνία λήξης των 

από 22.10.2003 αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών 

και προνοµιούχων Μετόχων της Εταιρίας, που καταχωρήθηκαν στο Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιριών την 12.11.2003 και δηµοσιεύθηκαν στο 

υπ’αρ.12169/2003 ΦΕΚ, που χορηγούσαν αντίστοιχη εξουσία στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

Η πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από σύντοµη συζήτηση, 

εγκρίνεται οµόφωνα από την Γενική Συνέλευση. 

   

 

 

 

Θέµα: 6 «Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί σκοπού της 

Εταιρίας- Συµπλήρωση και επέκταση του σκοπού της Εταιρείας» 

 

Μετά από πρόταση του Προέδρου κου Αντωνίου Π. Σβορώνου, η Γενική 

Συνέλευση, οµόφωνα, αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 3 του 

Καταστατικού, που αναφέρεται στον σκοπό, µε Α) αντικατάσταση του 

εδαφίου γ/ ως εξής:  

 γ/. Η συµµετοχή σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, 

ανεξαρτήτως του αντικειµένου των δραστηριοτήτων τους και του νοµικού 

τους τύπου. 
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Και Β) την συµπλήρωση στο τέλος του άρθρου, των κάτωθι εδαφίων: 

 

στ/ Η παροχή συµβουλών σε θέµατα χρηµατοοικονοµικά, επιχειρηµατικά, 

τεχνικά, εµπορικά, και ειδικά σε θέµατα πληροφορικής και σε θέµατα 

ανάπτυξης επιχειρήσεων, στρατηγικού σχεδιασµού και οργάνωσης 

επιχειρήσεων, όπως επίσης και η παροχή λογιστικών και διοικητικών 

υπηρεσιών. 

ζ/ Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, αποθήκευσης, και διακίνησης εµπορευµάτων 

για λογαριασµό τρίτων (υπηρεσίες logistics) 

η/ Η διαχείριση και εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση, 

οικοδόµηση και ανάπτυξη ακινήτων. 

 

Μετά ταύτα το άρθρο 3 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Άρθρο 3 

Σκοπός της Εταιρείας είναι : 

α/ Η κατασκευή σωλήνων και η βιοµηχανοποίηση και εµπορία παντός 

προϊόντος εκ σιδήρου και άλλων µετάλλων. 

β/ H άσκηση πάσης εµπορικής και βιοµηχανικής επιχειρήσεως άνευ 

περιορισµού. 

γ/ Η συµµετοχή σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, 

ανεξαρτήτως του αντικειµένου των δραστηριοτήτων τους και του νοµικού 

τους τύπου. 

δ/ Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιοµηχανικών και εµπορικών οίκων, 

αλλοδαπών και ηµεδαπών. 

ε/ Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει 

δραστηριότητα εις πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. 

στ/ Η παροχή συµβουλών σε θέµατα χρηµατοοικονοµικά, επιχειρηµατικά, 

τεχνικά, εµπορικά, και ειδικά σε θέµατα πληροφορικής και σε θέµατα 

ανάπτυξης επιχειρήσεων, στρατηγικού σχεδιασµού και οργάνωσης 

επιχειρήσεων, όπως επίσης και η παροχή λογιστικών και διοικητικών 

υπηρεσιών. 
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ζ/ Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, αποθήκευσης, και διακίνησης εµπορευµάτων 

για λογαριασµό τρίτων (υπηρεσίες logistics) 

η/ Η διαχείριση και εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση, 

οικοδόµηση και ανάπτυξη ακινήτων. 

 

  

Θέµα: 7 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί εταιρικής 

επωνυµίας – Αλλαγή της εταιρικής επωνυµίας» 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τονίζει ότι οι αποφάσεις που 

παίρνονται σήµερα αποτελούν ένα σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της 

µετατροπής της εταιρίας σε Εταιρία Holding που θα ελέγχει τις εταιρίες του 

οµίλου µε τις υφιστάµενες δραστηριότητές τους καθώς και κυρίως τις νέες 

δραστηριότητες στο χώρο της κατασκευής και διάθεσης συστηµάτων για την 

αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και του νερού. Η αλλαγή αυτή θα έχει 

σηµαντικές συνέπειες για τους µετόχους όταν ολοκληρωθεί. Η εταιρική 

επωνυµία «Βιοσώλ» είναι συνδεδεµένη στην συνείδηση του κοινού µε τον 

χώρο των συστηµάτων Θέρµανσης, Κλιµατισµού και της Σκαλωσιάς και όπως 

είναι φυσικό θα εξακολουθήσει να χρησιµοποιείται από το υποσύνολο του 

οµίλου που θα συνεχίσει αυτή την δραστηριότητα. Όµως ο όµιλος σαν σύνολο 

χρειάζεται µια νέα ευρύτερη επωνυµία που να καθιερωθεί σταδιακά για να 

καλύπτει τόσο τις παλαιές όσο και τις νέες δραστηριότητες.  

 

Ο κος Πρόεδρος προτείνει ότι η αλλαγή αυτή θα πρέπει να συζητηθεί σε άλλη 

Γενική Συνέλευση για να συµπέσει µε την απόσχιση των σηµερινών 

δραστηριοτήτων της Εταιρίας και την εισφορά τους σε θυγατρική εταιρία. 

Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία οι παριστάµενοι µέτοχοι επικρότησαν 

τις σχεδιαζόµενες επιχειρηµατικές ενέργειες, επιφυλάσσονται δε να 

αποφασίσουν για την αλλαγή της επωνυµίας της Εταιρίας  σε νέα Γενική 

Συνέλευση, σύµφωνα µε την εισήγηση του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενηµερώνει ότι συζητήθηκαν όλα τα θέµατα της 
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οµάδας Α’ και προτείνει όπως τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις επ’αυτών να 

υποβληθούν αφού συζητηθούν και τα θέµατα της οµάδας Β’, η συζήτηση των 

οποίων αναβλήθηκε κατά την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση  

των µετόχων της 10.9.2007. 

Οι παριστάµενοι µέτοχοι αποδέχονται την πρόταση του Προέδρου και 

προχωρούν στην συζήτηση των θεµάτων. 

 

 

Θέµα: 5  «Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου» 

 

Ο κος Αντ.Π.Σβορώνος, Πρόεδρος της σηµερινής Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης και πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας προτείνει 

στην Γενική Συνέλευση να εκλεγεί νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε 5-ετή θητεία. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται φανερή ψηφοφορία διά ψηφοδελτίου και η 

Γενική Συνέλευση εκλέγει παµψηφεί τα κάτωθι µέλη για το νέο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο: 

Σβορώνος Αντώνιος του Παναγή, Εκτελεστικό Μέλος 
Σβορώνος ∆ιονύσιος του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος 

Σβορώνος Νικόλαος του ∆ιονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Γώγος Κωνσταντίνος του Σταύρου, Εκτελεστικό Μέλος 

Κατσίβελας ∆ηµήτριος του Ανδρέα, Εκτελεστικό Μέλος 

Κόλλια Παναγιώτα του Χαραλάµπους, Εκτελεστικό Μέλος 
Καραγεωργίου Παντελής του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
Μέλος 
Καραντάνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
Μέλος 
Τζαβέλλας Αναστάσιος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος 
Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Καραλής ∆ηµήτριος του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 
 

Επίσης αναθέτει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει τις αµοιβές των µελών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες θα εγκρίνονται από την Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει 

την εσπέρα της 23ης Σεπτεµβρίου 2012 παρατεινόµενη µέχρι της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης του έτους 2013 και πάντως µη δυνάµενης της θητείας να 

υπερβεί την εξαετία όπως ορίζει το άρθρο 11 του Καταστατικού.   
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Θέµα: 8 «Έγκριση σύναψης συµβάσεων κατ’ άρθρο 23α του ν. 2190/20» 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γνωρίζει στην Γενική Συνέλευση ότι 

η Εταιρία µας προτίθεται να αγοράσει µετοχές των εταιριών Κάλλιγκαν Ελλάς, 

Aquatronics ΑΕΤΕ και Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία ΑΕΒΕ. Οι σηµερινοί κύριοι 

µέτοχοι των Εταιριών αυτών (Ορφέας Μαυρίκιος, Βασιλική Τεολόγλου, 

Γεώργιος Γρηγορόπουλος και Φίλιππος Κωνσταντινίδης) δεν 

συµπεριλαµβάνονται σήµερα στα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 

23α του ΚΝ 2190. Είναι όµως ενδεχόµενο ότι θα συµµετάσχουν στην Αύξηση 

του Μετοχικού Κεφαλαίου και ότι κατόπιν µπορεί να συµπεριληφθούν στα 

πρόσωπα που περιγράφονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 23α. Το 

τίµηµα εξαγοράς κάθε µίας από τις παραπάνω εταιρίες θα καθορισθεί µε βάση 

τις διαδικασίες του άρθρου 289 του κανονισµού του χρηµατιστηρίου, δηλαδή 

αν ξεπερνά το 1 εκατ. Ευρώ  θα γίνει η προβλεπόµενη αποτίµηση από 

πιστωτικό οίκο ή ΕΠΕΥ που δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες αναδόχου σε 

δηµόσια εγγραφή. Στις περιπτώσεις που το τίµηµα είναι µικρότερο του ενός 

εκατοµµυρίου τότε εξουσιοδοτείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας για 

τον καθορισµό του τιµήµατος. Ειδικά δε στην περίπτωση της Βιοσώλ ∆οµικά 

Εργαλεία ΑΕΒΕ για την οποία το τίµηµα είναι µικρότερο του ενός 

εκατοµµυρίου Ευρώ και είχε γίνει σχετική εκτίµηση προ διετίας το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µπορεί να ακολουθήσει την προηγούµενη αποτίµηση, χωρίς 

προσαύξηση.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση οµόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει, 

παµψηφεί, όλες τις ανωτέρω προτάσεις, όπως αναλυτικά περιγράφησαν στην 

εισήγηση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εξουσιοδοτεί το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις παραπάνω συναλλαγές µε την προϋπόθεση ότι το 

µέγιστο ανά µετοχή τίµηµα  θα ανέρχεται σε 22 Ευρώ για κάθε µετοχή της 

Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία ΑΕΒΕ, 92 Ευρώ για κάθε µετοχή της Aquatronics 

ΑΕΤΕ και 450 Ευρώ για κάθε µετοχή της Κάλλιγκαν Ελλάς ΑΒΕΕ. 

Επίσης, η Εταιρία µας Έχει ήδη συνάψει, από 1ης Αυγούστου 2007, σύµβαση 

συνεργασίας µε την Εταιρία FINCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την παροχή 

οικονοµοτεχικών συµβουλών σε σχέση µε την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου, την οργάνωση της Εταιρίας και την προσέλκυση επενδυτών. Οι 

υπηρεσίες που παρέχονται µε την σύµβαση αυτή έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί 

και υπολείπεται η αποπληρωµή των τιµολογίων που έχουν εκδοθεί.  
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Ήδη ο κος Ανστάσιος Τζαβέλλας, Πρόεδρος της εταιρίας FINCO, εισέρχεται 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µας και για τον λόγο αυτό ζητείται 

κατά την παρ.4 του άρθρου 23α η ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης για την 

ολοκλήρωση και αποπληρωµή της σύµβασης. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

ανέγνωσε την σύµβαση συνεργασίας µε την FINCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και η 

Γενική Συνέλευση παρείχε οµόφωνα την ειδική άδεια για την ολοκλήρωση των 

προβλεποµένων από την σύµβαση. 

Τέλος, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την 

καταβολή αµοιβών ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου που αµείβονταν µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας. Η αµοιβή θα 

είναι ίση µε τα ποσά που έχουν προεγκριθεί ως αµοιβές για παροχή 

εξηρτηµένης εργασίας. Ζητείται η έγκριση των αµοιβών αυτών κατά το άρθρο 

23α παρ.4. 

Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα εγκρίνει την αµοιβή µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου που αµείβονταν µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας. 

 

 

 

 

Θέµα: 9 «Έγκριση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού κατ’ άρθρο 10 του ν. 

2190/20» 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γνωρίζει στην Γενική Συνέλευση ότι 

η εταιρία µας προτίθεται να αποκτήσει µετοχές της εταιρίας Κάλλιγκαν Ελλάς 

ΑΕΒΕ (Culligan Hellas). Η µεταβίβαση αυτή θα γίνει µε πίστωση του 

συνολικού τιµήµατος, όταν ολοκληρωθεί η µελέτη αποτίµησης την οποία έχει 

αναλάβει η εταιρία Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ που είναι ΕΠΕΥ που δικαιούται να 

παρέχει υπηρεσίες αναδόχου σε δηµόσια προσφορά. Η µελέτη αποτίµησης θα 

γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 289 του κανονισµού του ΧΑ και γίνεται από 

αναγνωρισµένο ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα. Η αξία των µετοχών αυτών θα 

προσδιορισθεί για ηµεροµηνία που δεν θα διαφέρει πέραν των έξι µηνών από 

την ηµεροµηνία της συναλλαγής, η αποτίµηση θα πραγµατοποιηθεί µε τους 

αποδεκτούς κανόνες και τις αρχές αποτίµησης που ισχύουν στην Ελλάδα για 

τις µετοχές αυτές. Η αποτίµηση θα συνοδεύεται και από δήλωση του 

εµπειρογνώµονα ότι το τίµηµα είναι εύλογο και ότι οι µέθοδοι αποτίµησης που 

ακολουθήθηκαν είναι κατάλληλες για την συγκεκριµένη περίπτωση. 
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Πληρούνται λοιπόν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 9α του ΚΝ 2190 για την 

παροχή έγκρισης από την Γενική Συνέλευση για την απόκτηση αυτών των 

µετοχών σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ιδίου νόµου. 

 Ο κύριος Μαυρίκιος Ορφέας και η κυρία Βασιλική Τεολόγλου που είναι κύριοι 

µέτοχοι της εταιρίας Κάλλιγκαν Ελλάς ενδέχεται να συµµετάσχουν στην 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µας που αποφασίζεται σήµερα 

και να αποκτήσουν ποσοστό άνω του 5% των µετοχών της.   Αν και 

θεωρούµε ότι δεν υπάρχει ζήτηµα εφαρµογής του άρθρου 10 του κ.ν. 

2190/1920 στην παρούσα περίπτωση, ζητούµε ως εκ του περισσού την 

έγκριση της συναλλαγής κατ’ άρθρο 10 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και την 

έγκριση κατ’ άρθρο 10 του κ.ν. 2190/1920 όσον αφορά στη τυχόν συµµετοχή 

του κυρίου Μαυρίκιου ή και της Κυρίας Τεολόγλου στο διοικητικό συµβούλιο 

της εταιρίας.  Επισηµαίνεται ότι στην παρούσα περίπτωση δεν απαιτείται 

σύµφωνα µε το άρθρο 9α του κ.ν. 2190/1920 εκτίµηση κατ’ άρθρο 9 του κ.ν. 

2190/1920, εφόσον η Πεντεδέκας ΑΧΕΠΕΥ, ανεξάρτητος εµπειρογνώµονας, 

θα εκτιµήσει την αξία των ως άνω µετοχών  σε χρόνο που δεν θα απέχει 

πέραν των 6 µηνών από την ηµεροµηνία της συναλλαγής και σύµφωνα µε 

τους γενικούς κανόνες και αρχές αποτίµησης που ισχύουν στην Ελλάδα. 

Καλείται λοιπόν η Γενική Συνέλευση να χορηγήσει την έγκριση της για την 

αγορά των παραπάνω µετοχών µετά από την αποτίµηση των 

µεταβιβαζόµενων µετοχών όπως παραπάνω. Επίσης καλείται να εγκρίνει την 

τυχόν συµµετοχή των παραπάνω φυσικών προσώπων στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της εταιρίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση οµόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει 

παµψηφεί την αγορά των µετοχών µετά από την αποτίµηση των 

µεταβιβαζόµενων µετοχών, όπως αναλυτικά περιέγραψε στην εισήγησή του ο 

πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και την συµµετοχή των κ.κ. 

Μαυρίκιου Ορφέα και Τεολόγλου Βασιλικής στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρίας. 

 

 

Θέµα: 10 «Έγκριση της γενικής στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρίας και 

εξουσιοδότηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προετοιµάσει την 

διαδικασία απόσχισης του κλάδου Θέρµανσης και Κλιµατισµού» 
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρεται στην γενική στρατηγική 

ανάπτυξης της Εταιρίας και υπενθυµίζει ότι στην Γενική Συνέλευση της 23-12-

2005 υιοθετήθηκε ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της εταιρίας που 

προέβλεπε ανάµεσα σε άλλους πλέον βραχυπρόθεσµους στόχους: 

«Αναδιοργάνωση της δομής του ομίλου, δημιουργία μητρικής εταιρίας που θα 

προσφέρει υπηρεσίες διοικητικής, λογιστικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις 

επί μέρους θυγατρικές εταιρίες που θα δραστηριοποιούνται στους κλάδους της 

εμπορίας και της παραγωγής. Νέα προϊόντα ή δραστηριότητες θα εντάσσονται με 

την μορφή θυγατρικών εταιριών». 

Σήµερα είναι πλέον ανάγκη να υλοποιηθεί και αυτή η διάσταση του σχεδίου 

δράσης αφού ήδη ξεκινούν διαδικασίες για την εισαγωγή νέων 

δραστηριοτήτων και έχουν πλέον δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την 

µετατροπή της εταιρίας σε όµιλο εταιριών που θα δραστηριοποιούνται σε 

τοµείς σχετικούς µε την υπεύθυνη χρήση και παραγωγή ενέργειας και νερού.   

 Η υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής προϋποθέτει την απόσχιση της 

σηµερινής δραστηριότητας της εταιρίας και την εισφορά της είτε ως σύνολο 

είτε ως µεµονωµένα περιουσιακά στοιχεία σε υφιστάµενη ή συνιστώµενη 

ανώνυµη εταιρία που θα αποτελεί θυγατρική εταιρία του οµίλου. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέλυσε περαιτέρω την γενική στρατηγική ανάπτυξης 

της Εταιρίας. 

Ζητείται λοιπόν η έγκριση από την Γενική Συνέλευση της γενικής στρατηγικής 

ανάπτυξης της εταιρίας και η παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο να προετοιµάσει την διαδικασία απόσχισης του κλάδου Θέρµανσης 

και Κλιµατισµού. 

 

Στην συνέχεια ετέθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους παριστάµενους 

µετόχους στις οποίες απάντησαν ο κος Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

της Εταιρίας. 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση οµόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει το πρόγραµµα 

ανάπτυξης της Εταιρίας όπως παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 

προετοιµάσει την διαδικασία απόσχισης του Κλάδου Θέρµανσης και 

Κλιµατισµού.    
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Θέµα: 11 «∆ιάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις» 

 

Ο κος Πρόεδρος ενηµερώνει αναλυτικά τους κ.κ. µετόχους για το σχέδιο 

δράσης της Εταιρίας που αποσκοπεί στην αλλαγή πορείας της Εταιρίας  προς 

την κερδοφορία και κατά συνέπεια στην έξοδο των µετοχών της από την 

κατηγορία επιτήρησης. Αναφορικά µε αυτό το θέµα, ο Πρόεδρος ανέγνωσε 

την από 16/7/07 Επιστολή του Χ.Α., η οποία αναφέρει ότι το συγκεκριµένο 

αίτηµα «Έξοδος των µετοχών της Εταιρίας από την κατηγορία επιτήρησης», 

θα εξετασθεί µετά την δηµοσίευση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων.  

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση. 

 

******************************************************* 

Μετά ταύτα και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος λύεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.    ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ  

 

 

 

 

ΑΝΤ. Π. ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΛΙΑ ∆ΗΜ. ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 

**************************************************** 

 

Στη Φυλή, σήµερα, την 12η Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 

14.00, συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ηµετέρας εταιρίας υπό την 

επωνυµία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στα γραφεία της, 

όπου και η έδρα της, στην 1η & 18η οδό στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, κατόπιν 

προσκλήσεως του κ. Προέδρου αυτής. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.κ. Σβορώνος Αντώνιος του Παναγή, Μαυρίκιος Ορφέας του 
Νικολάου,  Μεθόδιος Ιωάννης του Θωµά, Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος του 
Αντωνίου, Μπέκος Γεώργιος του Μιχαήλ, Νικόλαος Τραυλός του Γερασίµου, 
Κωνσταντίνος Παναγούλιας του Φωτίου, Ρήγας – Αλέξανδρος Καραβίας του 
Γεωργίου, Αλέξανδρος Καλογήρου του Νικολάου, 
 
Απουσίαζε ο ∆ιονύσιος  Σβορώνος του Νικολάου. 
 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, το διοικητικό Συµβούλιου εισέρχεται στην 

συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 

8. Έγκριση και υπογραφή Πρακτικών προηγούµενων ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων. 

9. ∆ιακοπή λειτουργίας Γραφείου , δήλωση ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών και παροχή εξουσιοδότησης. 

10. Σύµβαση Παροχής Πρόσβασης στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής 
Τραπεζικής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK AE.  

11. Αποφάσεις Σχετικές µε την ∆ιαδικασία Συµµετοχής στην 
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

12. Απόφαση για την ∆ιάθεση των τυχόν Αδιάθετων Μετοχών. 
Καθορισµός της ∆ιαδικασίας Προεγγραφής. 

13. Αναγνώριση Προεγγραφών για την Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου. 

14. ∆ιάθεση των ποσών από τις Καταβολές των Μετόχων που 
έχουν καταβληθεί. 
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15. Τροποποίηση της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
Συντάχθηκε κατά το Άρθρο 4.1.4.1.1 του Κανονισµού του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  
 

Θέµα 1ο: Έγκριση και υπογραφή Πρακτικών προηγούµενων 
∆ιοικητικών Συµβουλίων. 

Αναγνώσθηκαν και Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά των πλέον πρόσφατων 

συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Θέµα 2ο: ∆ιακοπή λειτουργίας Γραφείου , δήλωση ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών και παροχή εξουσιοδότησης  

 

Επί του θέµατος αυτού λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ενηµερώνει τα µέλη του ότι λόγω εγκριθείσης µεταφοράς έδρας 

στην διεύθυνση 1η και 18η  Οδός στην ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων δεν υπάρχει 

ανάγκη λειτουργίας γραφείου στην ίδια διεύθυνση  και  ότι λόγω µεταφοράς 

έδρας υπάρχει υποχρέωση δήλωσης στο τµήµα Μητρώου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 

την πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Προτείνει στα µέλη του 

∆.Σ. την διακοπή του γραφείου και παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Ταβαντζή 

Βασίλη δια την κατάθεση των ως άνω δηλώσεων στο τµήµα µητρώου της 

αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 

 

Μετά από συζήτηση τα µέλη του ∆.Σ. οµόφωνα συµφωνούν µε την πρόταση 

του Προέδρου του ∆.Σ. και αποφασίζουν την διακοπή λειτουργίας του 

γραφείου στην διεύθυνση 1η και 18η  Οδός στην ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων από τις 

28.09.2012 και εξουσιοδοτούν τον κ. Ταβαντζή Βασίλη , κάτοχο του Α∆Τ ΑΒ 

555853 όπως προβεί στην δήλωση διακοπής γραφείου στο τµήµα µητρώου 

της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. και την δήλωση πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών και υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο. 

Θέµα 3o:  Σύµβαση Παροχής Πρόσβασης στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής 
Τραπεζικής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK ΑΕ     

 Ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και ανακοινώνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο  ότι η 
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας ορισµένων 
συναλλαγών µέσω ∆ιαδικτύου και συγκεκριµένα: 

α) Ενηµέρωση σχετικά µε την κίνηση και το υπόλοιπο του/των 
λογαριασµού/ών που τηρεί η εταιρεία στην ΤΡΑΠΕΖΑ, 
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β) Λήψη και εκτέλεση εντολών της εταιρείας σχετικά µε την µεταφορά 
χρηµατικών ποσών µεταξύ λογαριασµών που τηρεί η εταιρεία στην ΤΡΑΠΕΖΑ, 

γ) Λήψη και εκτέλεση εντολών της εταιρείας σχετικά µε τη µεταφορά 
χρηµατικών ποσών µε χρέωση λογαριασµού ή λογαριασµών που τηρεί η 
εταιρεία στην ΤΡΑΠΕΖΑ σε πίστωση λογαριασµού ή λογαριασµών που τηρεί 
τρίτος στην ΤΡΑΠΕΖΑ ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα. 

Στη συνέχεια εισηγείται να αποκτήσει η εταιρεία τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK 
ΑΕ δυνάµει της σχετικής σύµβασης που θα υπογραφεί από τα δύο µέρη.  
     Ύστερα από συζήτηση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα: 

1. Η εταιρεία θα συνάψει µε την ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. Σύµβαση 
Παροχής Πρόσβασης στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (στο εξής  
«Σύµβαση»), δυνάµει της οποίας παρέχεται στην εταιρεία το δικαίωµα 
πρόσβασης και χρήσης στα συστήµατα ηλεκτρονικής τραπεζικής της 
Τράπεζας ή και οποιουδήποτε άλλου συστήµατος αναπτύξει αυτή στο 
µέλλον (στο εξής «Σύστηµα»), έτσι ώστε µέσω προσωπικού της 
υπολογιστή ή και τυχόν άλλης κατάλληλης συσκευής που θα 
υποδεικνύει η Τράπεζα και του δικτύου Internet, να διενεργούνται 
τραπεζικές συναλλαγές από απόσταση (στο εξής «Συναλλαγές»), που η 
Τράπεζα υποστηρίζει µέσω του Συστήµατος.    

2. Για την υπογραφή της σύµβασης αυτής ρητώς εξουσιοδοτείται ο κ. 
Αντώνιος Σβορώνος. 

3. Οι λογαριασµοί της εταιρείας που θα συνδεθούν µε το Σύστηµα  της 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι : 
GR4605400850000343869012010 

4. Εξουσιοδοτεί και καθορίζει ως «Χρήστη του Συστήµατος» τον κ. 
Αντώνιο Σβορώνο, ο οποίος µε την χρήση των προσωπικών κωδικών 
πρόσβασης που θα παραλάβει από την Τράπεζα, θα δεσµεύει έγκυρα 
την εταιρεία (καθορισµός των εξουσιών του Χρήστη από την εταιρεία, 
µε πλήρη διασάφηση αν ο Χρήστης έχει δικαίωµα πρόσβασης σε έναν ή 
περισσότερους λογαριασµούς της εταιρείας, αν έχει δικαίωµα 
διενέργειας µερικών ή όλων των συναλλαγών και αν υπάρχει ποσοτικός 
περιορισµός ανά συναλλαγή ανά ηµερολογιακή ηµέρα). 

5. Εξουσιοδοτεί τον Χρήστη του Συστήµατος:   
α) να παραλάβει µε την ιδιότητα του αυτή από την Τράπεζα φάκελο ο 
οποίος εξωτερικά φέρει αρίθµηση (Μοναδικός Κωδικός Αριθµός) και 
περιέχει τα ακόλουθα: 

- έντυπες οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρµογής της 
ηλεκτρονικής τραπεζικής, 

- υλικό φορέα δεδοµένων (cd-rom) µε το λογισµικό της 
εγκατάστασης,   

- ειδικό µέσο ασφαλείας (e – Token) ψηφιακά πιστοποιηµένο,  
- φάκελο που περιέχει το αρχικό Password (PIN) του e – Token, 

το Username και το αρχικό Password (PIN) του Χρήστη, τα 
οποία µπορεί  ο Χρήστης να αλλάζει κατά την πρώτη είσοδό του 
στο Σύστηµα   
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β) να υπογράψει ταυτόχρονα απόδειξη παραλαβής κωδικών πρόσβασης 
απευθυνόµενη προς την Τράπεζα. 

6. Ο προαναφερόµενος Χρήστης θα διενεργεί στο όνοµα και για 
λογαριασµό της εταιρείας και αποκλειστικά και µόνο µέσω του Συστήµατος 
τις κατωτέρω αναφερόµενες συναλλαγές: 

α) Ενηµέρωση σχετικά µε την κίνηση και το υπόλοιπο του/των 
λογαριασµού/ών που τηρεί η εταιρεία στην ΤΡΑΠΕΖΑ, 

β) Λήψη και εκτέλεση εντολών της εταιρείας σχετικά µε την µεταφορά 
χρηµατικών ποσών µεταξύ λογαριασµών που τηρεί η εταιρεία στην 
ΤΡΑΠΕΖΑ, 

γ) Λήψη και εκτέλεση εντολών της εταιρείας σχετικά µε τη µεταφορά 
χρηµατικών ποσών µε χρέωση λογαριασµού ή λογαριασµών που τηρεί η 
εταιρεία στην ΤΡΑΠΕΖΑ σε πίστωση λογαριασµού ή λογαριασµών που 
τηρεί τρίτος στην ΤΡΑΠΕΖΑ ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα. 
7. Περαιτέρω, ο  κ.  Αντώνιος Σβορώνος ορίζεται αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την επικοινωνία της εταιρείας µε την Τράπεζα  για όλα τα σχετικά µε 
την λειτουργία της Σύµβασης και την πρόσβαση της εταιρείας στο 
Σύστηµα θέµατα και θα προβαίνει σε όλες τις απαιτούµενες κατά 
περίπτωση ενέργειες, ιδίως δε είναι αποκλειστικά αρµόδιος για τα 
ακόλουθα, ήτοι: 

α) να προσθέτει  ή να αφαιρεί λογαριασµούς συνδεδεµένους µε το 
Σύστηµα και 
β) να ζητά από την Τράπεζα την απενεργοποίηση πρόσβασης της 
εταιρείας στο Σύστηµα ή την εκ νέου ενεργοποίηση της για 
οποιονδήποτε λόγο διακοπείσας πρόσβασης. 
Οτιδήποτε από τα ανωτέρω τροποποιείται ή ανακαλείται µε νεότερη 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. 

 

Θέµα 4ο: Αποφάσεις Σχετικές µε την ∆ιαδικασία Συµµετοχής στην 

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ρύθµιση των θεµάτων που σχετίζονται µε την 

διαδικασία συµµετοχής στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ακολουθεί 

συζήτηση µεταξύ των µελών και τελικά οµόφωνα αποφασίζουν και εγκρίνουν 

την παρακάτω απόφαση: 

 

Το σύνολο των νέων ονοµαστικών µετοχών θα διατεθεί µε δικαίωµα 

προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων που θα είναι εγγεγραµµένοι στο 

Μητρώο Μετόχων κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την προηγούµενη 

ηµέρα  από την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία 

θα αποφασιστεί από το ∆.Σ. της εταιρίας µετά την λήψη των σχετικών 

εγκρίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ∆.Σ. της Επιτροπής 
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κεφαλαιαγοράς και το ∆.Σ. του Χ.Α., οι µέτοχοι θα εγγράφονται µε την 

αναλογία που έχει καθορισθεί. 

 

Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί από το ∆.Σ. 

της εταιρίας εντός του προβλεπόµενου από τον Νόµο χρονικού διαστήµατος 

και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει  η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι 

ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του 

δικαιώµατος . 

 

Η έναρξη και λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα 

ορισθεί από το ∆.Σ. της εταιρίας.  Το δικαίωµα προτίµησης θα ασκείται καθ΄ 

όλην την διάρκεια της περιόδου άσκησης δικαιώµατος προτίµησης. 

 

Σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ θα δηµοσιευθεί όπως προβλέπεται. 

 

Η εταιρία κατά τα προβλεπόµενα από τον κανονισµό θα αιτηθεί την έναρξη 

της διαπραγµάτευσης και άσκησης των δικαιωµάτων εντός 10 εργάσιµων 

ηµερών από την ηµεροµηνία αποκοπής.   

 

Τα δικαιώµατα προτίµησης των παλαιών µετόχων είναι µεταβιβάσιµα και θα 

διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. καθ΄όλην τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών, 

µετά δε τη λήξη των εγγραφών παραγράφονται, διευκρινίζεται ότι η 

διαπραγµάτευση του δικαιώµατος δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις 

(4) εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη της άσκησής τους.   

 

Το δικαίωµα εγγραφής θα ασκηθεί σε επιλεγµένα καταστήµατα της Τραπέζης 

που θα επιλεγεί από το ∆.Σ. της εταιρίας. 
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Οι µέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώµατά τους προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση 

του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.)  Για την παραλαβή της βεβαίωσης 

αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν: 

 

� Στο χειριστή του λογαριασµού χρεογράφων τους (Χρηµατιστηριακή 
εταιρία ή Θεµατοφύλακας), αν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται σε 
ειδικό λογαριασµό στο Σ.Α.Τ. και  

� Στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) αν οι µετοχές τους βρίσκονται 
σε ειδικό λογαριασµό στο Σ.Α.Τ.  

 

Για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης οι παλαιοί µέτοχοι θα 

προσκοµίζουν στα καταστήµατα της Τράπεζας τη σχετική βεβαίωση του 

Κ.Α.Α., τον αριθµό φορολογικού τους µητρώου, την αστυνοµική τους 

ταυτότητα όπως επίσης και τους αριθµούς µερίδας επενδυτή και λογαριασµού 

αξιών τους στο Σ.Α.Τ. και θα ορίζουν υποχρεωτικά τον χειριστή του 

λογαριασµού τους που θα έχουν αποδεδειγµένα εξουσιοδοτήσει να χειρίζεται 

αυτόν.  Ταυτόχρονα,  θα καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, που θα 

ανοιχθεί για την παρούσα αύξηση, το αντίτιµο των µετοχών για τις οποίες 

έχουν δικαίωµα να εγγραφούν χωρίς τη µεσολάβηση της εταιρίας. Οι µέτοχοι 

που επιθυµούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους µέσω των χειριστών τους θα 

αιτούνται την άσκηση των δικαιωµάτων τους από το χειριστή τους. Οι 

χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους κατόχους και να προβούν 

σε αντίστοιχες µε τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των 

∆ικαιωµάτων Προτίµησης των πελατών τους. 

 

Οι εγγραφόµενοι θα λαµβάνουν αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο θα αποτελεί 

αποδεικτικό του δικαιώµατός τους, δεν θα είναι όµως διαπραγµατεύσιµο µέχρι 

της οριστικής καταχώρησης των Άυλων Τίτλων των νέων µετοχών στα αρχεία 

του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). 

 

Η ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χ.Α. θα ανακοινωθεί 

από την εταιρία µέσω του Τύπου. 

 

Το ∆.Σ. µε έγκαιρη απόφασή του θα αποφασίσει για την τακτοποίηση τυχόν 

κλασµατικών δικαιωµάτων (στρογγυλοποίηση) µε αγορά ή πώληση κατά 

περίπτωση. 
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Θέµα 5ο: Απόφαση για την ∆ιάθεση των τυχόν Αδιάθετων Μετοχών. 

Καθορισµός της ∆ιαδικασίας Προεγγραφής. 

 

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και εκτεταµένη συζήτηση µεταξύ των 

µελών αποφασίστηκαν οµόφωνα και εγκρίθηκε η διάθεση µετοχών µε 

δικαίωµα προεγγραφής, η περαιτέρω διάθεση µετοχών που παραµένουν 

αδιάθετες µετά την ολοκλήρωση των προεγγραφών κατά την ελεύθερη κρίση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η δυνατότητα να περιορισθεί τελικά η αύξηση 

µέχρι το ποσό της κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 13α του ΚΝ 2190/1920. Το 

πλήρες κείµενο της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα κατανείµει τυχόν αδιάθετες µετοχές στους 

παλαιούς µετόχους αναλογικά σύµφωνα µε τις δηλώσεις συµµετοχής 

(Προεγγραφής) που θα κατατεθούν στην Τράπεζα όπου ασκείται και το 

δικαίωµα προτίµησης Οι δηλώσεις που θα γίνουν στην Τράπεζα για την 

άσκηση δικαιωµάτων προεγγραφής  µαζί µε τις δηλώσεις που υποβάλλονται 

στην εταιρία αποτελούν δηλώσεις συµµετοχής σύµφωνα µε την περίπτωση (ε) 

του άρθρου 8 του Ν 3461/2006. 

 

∆ικαιούχοι του δικαιώµατος προεγγραφής είναι οι µέτοχοι και τα πρόσωπα που 

θα αποκτήσουν δικαίωµα προτίµησης κατά τη διαπραγµάτευση τους στο Χ.Α., 

εφ’ όσον έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώµατα προτίµησής τους. 

 

Κάθε δικαιούχος προς άσκηση δικαιώµατος  προεγγραφής, µπορεί να ασκήσει 

το δικαίωµα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον αριθµού νέων µετοχών 

στην τιµή διάθεσης χωρίς όριο. 

 

Το δικαίωµα προεγγραφής  ασκείται ταυτόχρονα µε την άσκησης του 

δικαιώµατος προτίµησης καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσµίας άσκησης των 

δικαιωµάτων προτίµησης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην Τράπεζα 

είτε µέσω των χειριστών των λογαριασµών χρεογράφων των κατόχων 

δικαιώµατος προεγγραφής (Χρηµατιστηριακή Εταιρεία ή Θεµατοφυλακή 

Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήµατα της (για τους κατόχους 

δικαιώµατος που δεν επιθυµούν να τα ασκήσουν µέσω των χειριστών τους). 
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Ειδικότερα, οι κάτοχοι δικαιωµάτων προτίµησης, µετά την πλήρη άσκησή 

τους,  θα µπορούν να ασκήσουν το ∆ικαίωµα της Προεγγραφής επί τυχόν 

αδιάθετων νέων µετοχών, µε την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα 

καταστήµατα της Τραπέζης  όπου θα αναφέρονται ο αριθµός και η αξία των 

νέων µετοχών που επιθυµούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώµατος 

προεγγραφής θα πραγµατοποιείται µε δέσµευση λογαριασµού καταθέσεων 

που ο µέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα, κατά ποσό ίσο µε την αξία 

των νέων µετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωµα προεγγραφής. Η Τράπεζα 

κατά την ηµέρα της ολικής ή µερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος 

δικαιώµατος προεγγραφής του µετόχου, θα προβεί στη χρέωση του 

λογαριασµού αυτού κατά ποσό ίσο µε τη συνολική τιµή διαθέσεως των νέων 

µετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην 

πίστωση του ειδικού λογαριασµού της αύξησης. 

 

Οι δικαιούχοι µέτοχοι που επιθυµούν να ασκήσουν το δικαίωµα Προεγγραφής 

τους, µέσω των χειριστών τους, θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση µέσω των 

χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους 

δικαιούχους µετόχους να προβούν σε αντίστοιχες µε τις παρακάτω ενέργειες 

για την προσήκουσα άσκηση του ∆ικαιώµατος Προεγγραφής των πελατών 

τους. 

 

Μετά την άσκηση των δικαιωµάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια 

δικαιώµατα θα λαµβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό 

τίτλο και δεν είναι διαπραγµατεύσιµη. 

 

Οι ασκήσαντες το δικαίωµα προεγγραφής  θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν 

αδιάθετες Νέες  Μετοχές. Εάν ο αριθµός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι 

µεγαλύτερος από τον αριθµό των µετοχών που ζητήθηκαν µέσω των 

προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολο τους. Εάν ο 

αριθµός των αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της 

ζήτηση των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν 

αναλογικά µε βάση τον αριθµό των αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν 

ζητήσει (δικαίωµα Προεγγραφής) σε σχέση µε το σύνολο των προεγγραφών 

και µέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. 
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Τα καταβληθέντα ποσό που δε θα χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση των 

αδιάθετων Νέων Μετοχών θα αποδεσµεύονται υπέρ αυτών που άσκησαν το 

∆ικαίωµα Προεγγραφής. 

 

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της µίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή 

νοµικών προσώπων µε βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω 

προεγγραφών θα αντιµετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µετά τη λήξη της προθεσµίας άσκησης 

του δικαιώµατος προτίµησης και προεγγραφής των παλαιών µετόχων, και 

εφόσον υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο των νέων µετοχών θα προβεί στην 

διάθεση των ελεύθερα κατά την κρίση του.  

 

Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι 

πλήρης, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι το ποσό της κάλυψης 

σύµφωνα µε το άρθρο 13α του ΚΝ 2190/1920 

 

Θέµα 6ο: Αναγνώριση Προεγγραφών για την Αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου 

 

Από τους µετόχους της εταιρίας  οι κύριοι Ορφέας Μαυρίκιος, Αντώνιος 

Σβορώνος και Αγγελική Σβορώνου δήλωσαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι 

εφόσον υπάρξουν αδιάθετες µετοχές επιθυµούν να προεγγραφούν µε βάση τα 

ποσά των προκαταβολών που έχουν βεβαιωθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

στη Συνεδρίαση του της 21-8-2012 επαναλαµβάνοντας τις δηλώσεις που είχαν 

γίνει εν όψει της αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί στην 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04.05.2012. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρίας αναγνώρισε τις παραπάνω δηλώσεις οµόφωνα. Σηµειώνεται ότι οι 

παρακάτω µέτοχοι έχουν δηλώσει στην Εταιρία ότι δεν ενεργούν 

συντονισµένα µεταξύ τους κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 7 

του νόµου 3461/2005 ούτε και βρίσκονται σε συνεννόηση µε άλλους που 

ενεργούν για λογαριασµό τους ούτε και ενεργούν οι ίδιοι για λογαριασµό 

κάποιου τρίτου.  Κατά συνέπεια λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ποσοστά των 

δικαιωµάτων που κατέχουν οι παραπάνω µέτοχοι τα ποσά για τα οποία 

δηλώνουν ότι επιθυµούν να προεγγραφούν είναι: 
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Μετοχος Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Συμμετοχή Βάσει 

Δικαιωμάτων 

(ευρώ) 

Κατατεθειμέν

α Χρήματα 

Ποσό 

Προεγγραφ

ής 

Ορφέας 

Μαυρίκιος 

8,075% 222.315 809.248 586.933 

Αντώνιος 

Σβορώνος 

5,273% 145.172 198.000 52.828 

Αγγελική 

Σβορώνου 

1,879% 51.731 80.004 28.273 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα αναγνώρισε τις παραπάνω δηλώσεις 

προεγγραφής και τις συµπεριέλαβε στις  δηλώσεις συµµετοχής σύµφωνα µε 

την περίπτωση (ε) του άρθρου 8 του Ν 3461/2006. 

 

Επίσης οι κύριοι Ορφέας Μαυρίκιος και Αντώνιος Σβορώνος δήλωσαν ότι 

επιφυλάσσονται εφόσον υπάρξουν αδιάθετες µετοχές να αυξήσουν περαιτέρω 

την συµµετοχή  τους στις προεγγραφές ανάλογα και µε τις ταµειακές τους 

δυνατότητες. ∆ιευκρίνισαν επίσης ότι δεν ενεργούν συντονισµένα µεταξύ τους 

κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόµου 3461/2005 ούτε 

και βρίσκονται σε συνεννόηση µε άλλους που ενεργούν για λογαριασµό τους 

ούτε και ενεργούν οι ίδιοι για λογαριασµό κάποιου τρίτου. 

 

Θέµα 7ο: ∆ιάθεση των ποσών από τις Καταβολές των Μετόχων, που 

έχουν προκαταβληθεί από τους Μετόχους. 

 

Ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη ότι, στα πλαίσια της αύξησης του µετοχικού 

κεφαλαίου όπως αυτή είχε αποφασισθεί από την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

της 4/5/12 και στην συνέχεια από την απόφαση του ∆Σ της 28/9/12, οι 

καταβολές των µετόχων όπως αυτές αναφέρονται στο ∆Σ της 21/8/12 

αποτελούν µέρος αυτής της αύξησης. Για πρακτικούς λόγους τα ποσά αυτά 

διετέθησαν ως ακολούθως στις εταιρείες του οµίλου και ειδικότερα στην  

Κάλλιγκαν Ελλάς το ποσό των € 699 χιλ. περίπου και Βιοσώλ ΑΒΕ το ποσό των 

€ 450 χιλ. περίπου.  
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Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση συµφωνεί ότι όλα τα παραπάνω 

ποσά χρησιµοποιήθηκαν για να αναπτυχθούν τα επενδυτικά σχέδια των 

θυγατρικών εταιριών καθώς και για να αυξηθούν τα διαθέσιµα κεφάλαια 

κίνησης τους. Η χρήση αυτών των ποσών εντάσσεται στους σκοπούς της 

παρούσης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και µάλιστα στον δεύτερο σκοπό της 

αύξησης που είναι η «διάθεση κεφαλαίου σε Εταιρίες του Οµίλου  για να 

αναπτυχθούν τα επενδυτικά τους σχέδια των θυγατρικών εταιριών καθώς και 

για να αυξηθούν τα διαθέσιµα κεφάλαια κίνησης των εταιριών του οµίλου». 

 

Θέµα 8ο: Τροποποίηση της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 

Συντάχθηκε κατά το Άρθρο 4.1.4.1.1 του Κανονισµού του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  

 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι στο κεφάλαιο ∆ της έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που συντάχθηκε κατά 

το άρθρο 4.1.4.1.1 του κανονισµού παραλήφθηκε η παρακάτω αναφορά στον 

κύριο ∆ιονύσιο Σβορώνο: 

 

«Ο Κύριος ∆ιονύσιος Σβορώνος είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

κατέχει το 4,25% των µετοχών της εταιρίας ενώ συµµετέχει στις εταιρίες 

Ένωσις Α.Ε. και Ήφαιστος Α.Β.Ε.Ε.Μ χωρίς να τις ελέγχει πλειοψηφικά µε 

αποτέλεσµα αν προστεθεί η αναλογία της ιδιοκτησίας του επί των µετοχών 

της Εταιρίας τις οποίες κατέχουν οι εταιρίες αυτές το ποσοστό ιδιοκτησίας που 

κατέχει άµεσα και έµµεσα να φτάνει το 6,34%. Ο κ. ∆ιονύσιος Σβορώνος 

δήλωσε ότι δεν ελέγχει ποσοστό άνω του 5% κατά την έννοια του νόµου 

3556. Ο κύριος ∆ιονύσιος Σβορώνος δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει το 

ποσοστό των µετοχών του µέχρι την εισαγωγή των νέων µετοχών (από την 

αύξηση) και για έξι µήνες µετά την εισαγωγή» 

 

*************************************************************** 

Μετά ταύτα και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος λύεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως. 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΟΡΦ.Ν.ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. 

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΝΙΚ. ΤΡΑΥΛΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΚΟΣ 

 

ΙΩΑΝ.Θ.ΜΕΘΟ∆ΙΟΣ 

 

 

 

ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΚΑΡΑΒΙΑΣ 

 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 

**************************************************** 

 

Στα Σπάτα, σήµερα, την 21η Αυγούστου 2012, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10.00, 

συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ηµετέρας εταιρίας υπό την επωνυµία 

UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στα γραφεία της, όπου και η 

έδρα της, στα Σπάτα Αττικής στη θέση Πετρέζα, στο Ήµερο Πεύκο, κατόπιν 

προσκλήσεως του κ. Προέδρου αυτής. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.κ. Σβορώνος Αντώνιος του Παναγή, Μαυρίκιος Ορφέας του 
Νικολάου,  Μεθόδιος Ιωάννης του Θωµά, Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος του 
Αντωνίου, Μπέκος Γεώργιος του Μιχαήλ, Νικόλαος Τραυλός του Γερασίµου, 
Κωνσταντίνος Παναγούλιας του Φωτίου, Ρήγας – Αλέξανδρος Καραβίας του 
Γεωργίου, Αλέξανδρος Καλογήρου του Νικολάου, 
 
Απουσίαζε ο ∆ιονύσιος  Σβορώνος του Νικολάου. 
 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, το διοικητικό Συµβούλιου εισέρχεται στην 

συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 

16. Σύνταξη Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Καταβολές 

Μετόχων και τις µη Αναληφθείσες Υποχρεώσεις προς τους Μετόχους.  

Θέµα 1ο: Σύνταξη Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις 

Καταβολές Μετόχων, τις µη Αναληφθείσες Υποχρεώσεις προς τους 

Μετόχους και τη διάθεση των ανωτέρω καταβολών. 

 

Ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη ότι ο όµιλος οφείλει στους µετόχους του 

περίπου 1.476 χιλιάδες ευρώ από τις παρακάτω αιτίες: 
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 Αιτιολογία Οφειλές 

Εταιρίας 

Οφειλές 

Θυγατρικώ

ν 

Σύνολο 

Οφειλών 

Προκαταβολές από Προηγούμενες 

ΑΜΚ 

€699.247,60  €699.247,60 

Προκαταβολές έναντι της 

τρέχουσας ΑΜΚ 

€449.504,00 €20.174,39 €469.678,39 

Μη αναληφθείσες Αμοιβές €269.556,80 €37.682,00 €307.238,80 

Αθροίσματα €1.418.308,4

0 

€57.856,39 €1.476.164,79 

 

Αναλυτικότερα όπως περιέγραψε ο Πρόεδρος τα χρήµατα αυτά κατατέθηκαν 

κάτω από τις παρακάτω συνθήκες και αντίστοιχα η εταιρία έχει έρθει σε 

επαφή µε τους µετόχους της και προτείνει την τακτοποίηση αυτών των ποσών 

στα πλαίσια της αύξησης κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση της 4-5-2012, εφόσον βέβαια υπάρξουν διαθέσιµες µετοχές 

µετά την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης των µετόχων καθώς και της 

αναλογικής συµµετοχής µε βάση τις δηλώσεις των παλαιών µετόχων για 

επιπλέον µετοχές. 

 

(1)    Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν καταθέσει στο παρελθόν χρήματα έναντι μελλοντικής 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιήθηκε. Τα χρήματα αυτά 

παρέμειναν στην Εταιρεία και δεν επεστράφησαν αλλά διετέθησαν για την ενίσχυση 

των θυγατρικών εταιριών στα πλαίσια των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των 

θυγατρικών που έγιναν το 2009 και το 2010. Οι αυξήσεις αυτές έγιναν με στόχο να 

διατεθούν κεφάλαια σε θυγατρικές εταιρίες για να αναπτύξουν τα επενδυτικά τους 

σχέδια καθώς και για να αυξήσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια κίνησης.   

 

(2) Επίσης, κάποιοι μέτοχοι έχουν καταβάλλει χρήματα στον ‘Όμιλο με την μορφή 

προκαταβολής κατά την περίοδο της προετοιμασίας για την παρούσα αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου. Τα χρήματα αυτά επίσης αναμένεται να συμπεριληφθούν στα 

πλαίσια της παρούσας αύξησης όπως άλλωστε προβλέπεται και από την απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης και έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα για την αύξηση των κεφαλαίων 

κίνησης της εταιρίας και των θυγατρικών της.  
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(3) Επιπλέον, κάποιοι μέτοχοι και εργαζόμενοι στην Εταιρεία έχουν παραλείψει να 

εισπράξουν τις αμοιβές τους που έχουν εγκριθεί στο παρελθόν από τους μετόχους. 

 

Τα παραπάνω κεφάλαια αποτελούν οφειλές του ομίλου, το μέγιστο μέρος των οποίων 

αφορά την μητρική εταιρία. Χρονικά οι καταβολές  έγιναν ως εξής: 

 

        

 

ΟΡΦΕΑΣ 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π 

ΣΒΟΡΩΝΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

ΑΝΑΣΤ. 

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1/7/2008 699.247,60           

9/12/2011 20.000           

16/12/2011   5.000         

20/12/2011 12.500 20.000 20.001       

29/11/2011         40.000   

30/1/2012   20.000 20.001       

31/1/2012 20.000           

3/2/2012 10.000           

20/2/2012   20.000 20.001       

21/2/2012 10.000           

22/2/2012 5.000           

23/2/2012 5.000           

28/2/2012   20.000 20.001       

29/2/2012 15.000       12.000   

13/3/2012   -12.000         

20/3/2012 27.000           

23/3/2012 -22.000           

26/3/2012 25.000           

28/3/2012   3.700         

30/3/2012 -15.000 16.300         
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10/4/2012 10.000 10.000         

24/4/2012   36.000         

27/4/2012   -6.000         

4/5/2012   30.000         

14/5/2012 -12500           

15/5/2012   -25.000         

5/6/2012   60.000         

13/7/2012       9.500     

             

ΣΥΝΟΛΟ 809.247,60 198.000,00 80.004 9.500 52.000   1.148.751,60 

        

ΜΗ 

ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΕΙΣ UNIBIOS 92.800,00 36.748,80   

47.208 

   92.800 269.556,80 

ΣΥΝΟΛΟ 

UNIBIOS 902.047,60 234.748,80 80.004 56.708 52.000 92.800 1.418.308,40 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΣΕ  

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 

ΟΜΙΛΟΥ    11.464,74   11.464,74 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

ΒΙΟΣΩΛ 

ΔΟΜΙΚΑ 

ΑΒΕΕ    8.709,65   8.709,65 

ΜΗ 

ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΕΙΣ ΑΠΟ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ    37.682   37.682 
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ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ    57.856,39   57.856,39 

        

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 902.047,60 234.748,80 80.004 114.564,39 52.000 92.800 1.476.164,79 

 

 

Από τα παραπάνω ποσά όσα καταβλήθηκαν στον Όµιλο χρησιµοποιήθηκαν για 

να αναπτυχθούν τα επενδυτικά σχέδια των θυγατρικών εταιριών καθώς και για 

να αυξηθούν τα διαθέσιµα κεφάλαια κίνησης των εταιριών του οµίλου. Η 

χρήση αυτών των ποσών εντάσσεται στους σκοπούς της παρούσης αύξησης 

µετοχικού κεφαλαίου και µάλιστα στον δεύτερο σκοπό της αύξησης που είναι 

η «διάθεση κεφαλαίου σε Εταιρίες του Οµίλου  για να αναπτυχθούν τα 

επενδυτικά τους σχέδια των θυγατρικών εταιριών καθώς και για να αυξηθούν 

τα διαθέσιµα κεφάλαια κίνησης των εταιριών του οµίλου». 

 

Οι µη αναληφθείσες αποζηµιώσεις αφορούν κυρίως στην χρήση του 2011. 

 

Εκτός του ποσού 1.418.308,40 που αφορά την εταιρία Unibios ποσό 

57.856,39 αφορούν σε εταιρίες του οµίλου. Συγκεκριµµένα ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος των εταιριών Βιοσώλ και Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία δεν ανέλαβε την 

αµοιβή του από την Βιοσώλ κατά το πρώτο εξάµηνο του 2011 και επίσης 

διέθεσε 8709,65 στην Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία και 11.464,74 στην Βιοσώλ για 

την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Τα χρήµατα αυτά έχουν διατεθεί 

µέχρι σήµερα για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης των αντίστοιχων 

εταιριών. 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών και τελικά αποφασίζουν 

οµόφωνα την σύνταξη της παρακάτω έκθεσης: 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Καταβολές Μετόχων, τις µη 

Αναληφθείσες Υποχρεώσεις προς τους Μετόχους και τη διάθεση των 

ανωτέρω καταβολών 

 

Ο όµιλος οφείλει στις 21/8/2012 στους µετόχους του περίπου 1.476 χιλιάδες 

ευρώ από τις παρακάτω αιτίες: 

 

 

 Αιτιολογία Οφειλές 

Εταιρίας 

Οφειλές 

Θυγατρικώ

ν 

Σύνολο 

Οφειλών 

Προκαταβολές από Προηγούμενες 

ΑΜΚ 

€699.247,60  €699.247,60 

Προκαταβολές έναντι της 

τρέχουσας ΑΜΚ 

€449.504,00 €20.174,39 €469.678,39 

Μη αναληφθείσες Αμοιβές €269.556,80 €37.682,00 €307.238,80 

Αθροίσματα €1.418.308,4

0 

€57.856,39 €1.476.164,79 

 

 

Αναλυτικότερα τα χρήµατα αυτά κατατέθηκαν κάτω από τις παρακάτω 

συνθήκες και αντίστοιχα η εταιρία έχει έρθει σε επαφή µε τους µετόχους της 

και προτείνει την τακτοποίηση αυτών των ποσών στα πλαίσια της αύξησης 

κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4-5-

2012, εφόσον βέβαια υπάρξουν διαθέσιµες µετοχές µετά την άσκηση των 

δικαιωµάτων προτίµησης των µετόχων καθώς και της αναλογικής συµµετοχής 

µε βάση τις δηλώσεις των παλαιών µετόχων για επιπλέον µετοχές. 

 

(1)    Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν καταθέσει στο παρελθόν χρήματα έναντι μελλοντικής 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιήθηκε. Τα χρήματα αυτά 

παρέμειναν στην Εταιρεία και δεν επεστράφησαν αλλά διετέθησαν για την ενίσχυση 

των θυγατρικών εταιριών στα πλαίσια των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των 

θυγατρικών που έγιναν το 2009 και το 2010. Οι αυξήσεις αυτές έγιναν με στόχο να 
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διατεθούν κεφάλαια σε θυγατρικές εταιρίες για να αναπτύξουν τα επενδυτικά τους 

σχέδια καθώς και για να αυξήσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια κίνησης.   

 

(2) Επίσης, κάποιοι μέτοχοι έχουν καταβάλλει χρήματα στον ‘Ομιλο με την μορφή 

προκαταβολής κατά την περίοδο της προετοιμασίας για την παρούσα αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου. Τα χρήματα αυτά επίσης αναμένεται να συμπεριληφθούν στα 

πλαίσια της παρούσας αύξησης όπως άλλωστε προβλέπεται και από την απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης και έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα για την αύξηση των κεφαλαίων 

κίνησης της εταιρίας και των θυγατρικών της.  

 

(3) Επιπλέον, κάποιοι μέτοχοι και εργαζόμενοι στην Εταιρεία έχουν παραλείψει να 

εισπράξουν τις αμοιβές τους που έχουν εγκριθεί στο παρελθόν από τους μετόχους με 

στόχο να διευκολύνουν ταμειακά τον Όμιλο, ο οποίος χρησιμοποίησε τα κεφάλαια 

αυτά για να καλύψει άλλες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. 

 

 

Τα παραπάνω κεφάλαια αποτελούν οφειλές του ομίλου, το μέγιστο μέρος των οποίων 

αφορά την μητρική εταιρία. Χρονικά οι καταβολές  έγιναν ως εξής: 

 

        

 

ΟΡΦΕΑΣ 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π 

ΣΒΟΡΩΝΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

ΑΝΑΣΤ. 

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1/7/2008 699.247,60           

9/12/2011 20.000           

16/12/2011   5.000         

20/12/2011 12.500 20.000 20.001       

29/11/2011         40.000   

30/1/2012   20.000 20.001       

31/1/2012 20.000           

3/2/2012 10.000           

20/2/2012   20.000 20.001       

21/2/2012 10.000           
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22/2/2012 5.000           

23/2/2012 5.000           

28/2/2012   20.000 20.001       

29/2/2012 15.000       12.000   

13/3/2012   -12.000         

20/3/2012 27.000           

23/3/2012 -22.000           

26/3/2012 25.000           

28/3/2012   3.700         

30/3/2012 -15.000 16.300         

10/4/2012 10.000 10.000         

24/4/2012   36.000         

27/4/2012   -6.000         

4/5/2012   30.000         

14/5/2012 -12500           

15/5/2012   -25.000         

5/6/2012   60.000         

13/7/2012       9.500     

             

ΣΥΝΟΛΟ 809.247,60 198.000,00 80.004 9.500 52.000   1.148.751,60 

        

ΜΗ 

ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΕΙΣ UNIBIOS 92.800,00 36.748,80   

 

 

47.208   92.800 269.556,80 

ΣΥΝΟΛΟ 

UNIBIOS 902.047,60 234.748,80 80.004 56.708 52.000 92.800 1.418.308,40 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΣΕ  
   11.464,74   11.464,74 
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ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 

ΟΜΙΛΟΥ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

ΒΙΟΣΩΛ 

ΔΟΜΙΚΑ 

ΑΒΕΕ    8.709,65   8.709,65 

ΜΗ 

ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΕΙΣ ΑΠΟ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ    37.682   37.682 

        

ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ    57.856,39   57.856,39 

        

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 902.047,60 234.748,80 80.004 114.564,39 52.000 92.800 1.476.164,79 

 

 

Όλα τα παραπάνω ποσά χρησιµοποιήθηκαν για να αναπτυχθούν τα επενδυτικά 

τους σχέδια των θυγατρικών εταιριών καθώς και για να αυξηθούν τα 

διαθέσιµα κεφάλαια κίνησης των εταιριών του οµίλου. ∆ηλαδή τα µεν ποσά 

που κατεβλήθησαν από µετόχους χρησιµοποιήθηκαν για τους σκοπούς αυτούς 

ενώ επίσης και τα ποσά που δεν ανελήφθησαν χρησιµοποιήθηκαν – αντί για 

να πληρωθούν οι οφειλόµενες αµοιβές – για να καλύψουν ανάγκες κεφαλαίου 

κίνησης των εταιριών του οµίλου. Η χρήση αυτών των ποσών εντάσσεται 

στους σκοπούς της παρούσης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και µάλιστα στον 

δεύτερο σκοπό της αύξησης που είναι η «διάθεση κεφαλαίου σε Εταιρίες του 

Οµίλου  για να αναπτυχθούν τα επενδυτικά τους σχέδια των θυγατρικών 

εταιριών καθώς και για να αυξηθούν τα διαθέσιµα κεφάλαια κίνησης των 

εταιριών του οµίλου». 
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Οι µη αναληφθείσες αποζηµιώσεις αφορούν κυρίως στην χρήση του 2011. 

 

Εκτός του ποσού 1.418.308,40 που αφορά την εταιρία Unibios ποσό 

57.856,39 αφορούν σε εταιρίες του οµίλου. Συγκεκριµµένα ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος των εταιριών Βιοσώλ και Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία δεν ανέλαβε την 

αµοιβή του από την Βιοσώλ κατά το πρώτο εξάµηνο του 2011 και επίσης 

διέθεσε 8709,65 στην Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία και 11.464,74 στην Βιοσώλ για 

την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Τα χρήµατα αυτά έχουν διατεθεί 

µέχρι σήµερα για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης των αντίστοιχων 

εταιριών. 

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις κατεβλήθησαν από µετόχους µεγαλύτερα ποσά από 

αυτά που απαιτούνταν για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης οπότε 

επεστράφησαν. Σήµερα τα ποσά που έχουν καταβληθεί έχουν όλα 

χρησιµοποιηθεί οριστικά για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης. 

 

 

**************************************************** 

Μετά ταύτα και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος λύεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ΟΡΦ.Ν.ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. 

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΝΙΚ. ΤΡΑΥΛΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΚΟΣ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝ.Θ.ΜΕΘΟ∆ΙΟΣ 

 

 

 

ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΚΑΡΑΒΙΑΣ 

 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
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ΕΚΘΕΣΗ  ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ  

Στο  πλαίσιο  Εκτέλεσης  Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών επί της  από 21/8/2012 «Έκθεσης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Καταβολές Μετόχων, τις µη αναληφθείσες υποχρεώσεις 

προς τους Μετόχους και τη διάθεση των ανωτέρω καταβολών» και επί της αναφερόµενης στο 

από 12/10/2012 Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διάθεσης των ποσών από τις καταβολές 

µετόχων, οι οποίες απεικονίζονται στην ανωτέρω Έκθεση. 

 

 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 

«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

 

∆ιενεργήσαµε τις κατωτέρω αναφερόµενες διαδικασίες που συµφωνήσαµε µε βάση τις από 

21/8/2012 και 12/10/2012 επιστολές σας, µε σκοπό:  

1) Την επαλήθευση των καταβολών των Μετόχων της Εταιρείας UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΕ (εφεξής «Εταιρεία»)  περιόδου 01/07/2008 – 13/07/2012 και των µη αναληφθεισών 

υποχρεώσεων από τους Μετόχους, όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία της «Εταιρείας» 

και απεικονίζονται στην από 21/8/2012 «Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις 

Καταβολές Μετόχων, τις µη αναληφθείσες υποχρεώσεις προς τους Μετόχους και τη διάθεση 

των ανωτέρω καταβολών» (εφεξής «Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012»), 

2) Την επαλήθευση της διάθεσης των ανωτέρω καταβολών των Μετόχων της «Εταιρείας», 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην  «Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012» καθώς και στο από 

12/10/2012, Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εφεξής «Πρακτικό ∆.Σ. της 12/10/2012»),  

µε βάση τα τηρούµενα από την «Εταιρεία» βιβλία. 

3) Την επαλήθευση υποχρεώσεων θυγατρικών εταιρειών της «Εταιρείας», προς το µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και Μέτοχο της «Εταιρείας» κ. ∆ιονύσιο Σβορώνο, όπως αυτές 

προκύπτουν από τα βιβλία των θυγατρικών εταιρειών και απεικονίζονται στην «Έκθεση ∆.Σ. 

της 21/8/2012». 

 

Η εργασία αυτή εκτελέσθηκε βάσει των υποχρεώσεων της «Εταιρείας», που προβλέπονται 

από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό 

πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς.  

Η ∆ιοίκηση της «Εταιρείας» έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόµενης Έκθεσης. 

Αναλάβαµε και εκτελέσαµε αυτή την εργασία σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών 

Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων 

∆ιαδικασιών Συναφών µε Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να 

εκτελέσουµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουµε τα 

ευρήµατά µας. 

 

 

 

Εκτελεσθείσες ∆ιαδικασίες: 

1α) Εξετάσαµε αν οι καταβολές των Μετόχων, που προορίζονται για µελλοντική αύξηση 

κεφαλαίου, που έγιναν από την 01/07/2008 µέχρι την 13/07/2012 και αναφέρονται στη 

σχετική «Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012», έγιναν σε λογαριασµό στο όνοµα της «Εταιρείας» που 

τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 
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1β) Συγκρίναµε τα ποσά των καταβολών των Μετόχων και των επιστροφών καταβολών σε 

Μετόχους, που έγιναν από την 01/07/2008 έως την 13/07/2012, και αναφέρονται στη σχετική 

«Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012», µε τα αντίστοιχα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και 

στοιχεία της «Εταιρείας», κατά την αναφερθείσα χρονική περίοδο. 

1γ) Ελέγξαµε εάν τα ποσά των έως σήµερα µη αναληφθεισών υποχρεώσεων από τους 

Μετόχους, που αναφέρονται στη σχετική «Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012», προκύπτουν  από 

αµοιβές που δικαιούνται οι Μέτοχοι αυτοί, µε βάση σχετικές συµβάσεις και έχουν εγκριθεί 

από προγενέστερες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της «Εταιρείας». 

 

2) Εξετάσαµε εάν η διάθεση  των καταβολών των Μετόχων προς την «Εταιρεία», που 

προορίζονται για µελλοντική αύξηση κεφαλαίου, συνολικού ποσού 1.148.751,60 €, οι οποίες 

έγιναν στο χρονικό διάστηµα από 01/07/2008 έως 13/07/2012 και αναφέρονται στη σχετική 

«Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012», έγινε όπως αναφέρεται στο «Πρακτικό ∆.Σ. της 12/10/2012», 

δηλαδή για την ανάπτυξη των επενδυτικών σχεδίων της θυγατρικής εταιρείας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ 

ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ κατά ποσό € 699 χιλ. περίπου και για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης 

της εταιρείας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ κατά ποσό € 450 χιλ.   

 

3α) Εξετάσαµε αν οι καταβολές του Μετόχου  κ. ∆ιονυσίου Σβορώνου, που αναφέρονται στη 

σχετική «Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012», έγιναν µε σκοπό την κάλυψη υποχρεώσεων των 

θυγατρικών εταιρειών ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ και ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΒΕΕ. 

3β) Συγκρίναµε τα ποσά των καταβολών του Μετόχου κ. ∆ιονυσίου Σβορώνου, που 

αναφέρονται στη σχετική «Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012», µε τα αντίστοιχα ποσά που έχουν 

καταχωρηθεί στα βιβλία και στοιχεία των ανωτέρω θυγατρικών εταιρειών. 

3γ) Ελέγξαµε εάν τα ποσά των έως σήµερα µη αναληφθεισών υποχρεώσεων από το Μέτοχο 

κ. ∆ιονύσιο Σβορώνο, που αναφέρονται στη σχετική «Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012», 

προκύπτουν  από αµοιβές που δικαιούται ο συγκεκριµένος Μέτοχος, από τη θυγατρική 

εταιρεία ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ, µε βάση σχετική σύµβαση και έχουν εγκριθεί από προγενέστερες 

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της εν λόγω εταιρείας. 

 

Ευρήµατα: 

1α) Από τις εκτελεσθείσες διαδικασίες, σχετικά µε τις καταβολές χρηµατικών ποσών των 

Μετόχων κ. Ορφέα Μαυρίκιου, κ. Αντωνίου Σβορώνου, ∆ιονυσίου Σβορώνου, Αγγελικής 

Σβορώνου και της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ, συνολικού ποσού € 1.148.751,60, 

διαπιστώσαµε τα  κάτωθι: 

i) Την 01/07/2008, πραγµατοποιήθηκε από το Μέτοχο κ. Ορφέα Μαυρίκιο, κατάθεση ποσού 

€ 699.247,60, στον τραπεζικό λογαριασµό της «Εταιρείας» Νο 120002002013366, στην 

ALPHA BANK, κατάστηµα Φιλελλήνων. 

 

ii) Στις 29/11/2011, παραδόθηκε στην «Εταιρεία», από τη Μέτοχο ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ, 

επιταγή αξίας € 40.000,00, η οποία στη συνέχεια παραδόθηκε στη θυγατρική εταιρεία 

ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ, από την οποία κατατέθηκε την ίδια ηµέρα σε τραπεζικό λογαριασµό της. 

iii) Οι υπόλοιπες καταθέσεις των Μετόχων, µετά την αφαίρεση των επιστραφέντων σε 

αυτούς ποσών, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των € 409.504,00 και οι οποίες αναφέρονται 

αναλυτικά στη σχετική «Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012», πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο 

από 09/12/2011 µέχρι την 13/07/2012, στον τραπεζικό λογαριασµό της «Εταιρείας» Νο 

173002320002446, στην ALPHA BANK, κατάστηµα Παλλήνης. 
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1β) ∆ιαπιστώσαµε ότι τα ανωτέρω ποσά των καταβολών των Μετόχων και των επιστροφών 

καταβολών σε Μετόχους, που αναφέρονται στη σχετική «Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012», 

προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της «Εταιρείας» καθώς και από αποδεικτικά έγγραφα 

και extraits των ανωτέρω τραπεζικών καταστηµάτων. 

1γ) ∆ιαπιστώσαµε ότι το συνολικό ποσό των € 269.556,80, των µη αναληφθεισών 

υποχρεώσεων από τους Μετόχους, που αναφέρεται στη σχετική «Έκθεση ∆.Σ. της 

21/8/2012», αφορά ανεξόφλητες υποχρεώσεις από αµοιβές που δικαιούνται οι Μέτοχοι αυτοί, 

µε βάση σχετικές συµβάσεις συνεργασίας και έχουν εγκριθεί από προγενέστερες Τακτικές 

Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της «Εταιρείας». 

Συνεπώς, έως τη στιγµή της σύνταξης της  «Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012», παρέµενε 

υποχρέωση της «Εταιρείας» προς τους Μετόχους, συνολικού ποσού € 1.418.308,40, το οποίο 

κατά ποσό € 1.148.751,60 αφορά καταβολές των Μετόχων και κατά ποσό € 269.556,80 

αφορά υποχρεώσεις προς Μετόχους από µη αναληφθείσες από αυτούς αµοιβές. 

 

2) Από τις εκτελεσθείσες διαδικασίες και µε βάση τα βιβλία και στοιχεία της «Εταιρείας» και 

των θυγατρικών της,  καθώς και αποδεικτικά τραπεζικά  έγγραφα και extraits, διαπιστώσαµε 

τα κάτωθι: 

i) Το ποσό των € 699.247,60, το οποίο είχε κατατεθεί υπέρ της «Εταιρείας», από το Μέτοχο 

κ. Ορφέα Μαυρίκιο, κατατέθηκε στις 14/07/2008, στον τραπεζικό λογαριασµό Νο 

101002002000873, που διατηρεί η θυγατρική εταιρεία ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, στην 

ALPHA BANK, Κεντρικό κατάστηµα. Το ανωτέρω ποσό, διατέθηκε από την ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ 

ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ για την εξαγορά θυγατρικής εταιρείας στο εξωτερικό. 

 

ii) Ποσά, συνολικού ύψους 449.504,00 €, τα οποία κατατέθηκαν υπέρ της «Εταιρείας» από 

Μετόχους, στο χρονικό διάστηµα 09/12/2011 – 13/07/2012 και αναφέρονται αναλυτικά στην 

«Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012», κατατέθηκαν σταδιακά, κατά το χρονικό διάστηµα 09/12/2011 

– 21/08/2012, στον τραπεζικό λογαριασµό Νο 120002320002806, που διατηρεί η θυγατρική 

εταιρεία ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ, στην ALPHA BANK, κατάστηµα Φιλελλήνων, η οποία τα διέθεσε 

για την κάλυψη ανειληµµένων υποχρεώσεων της προς τρίτους, οι οποίες προέκυψαν από τη 

δραστηριότητα της. 

 

3α) Από τις εκτελεσθείσες διαδικασίες, σχετικά µε τις καταβολές χρηµατικών ποσών του κ. 

∆ιονυσίου Σβορώνου, συνολικού ποσού € 20.174,39, διαπιστώσαµε τα  κάτωθι: 

i) Στις 25/11/2011, καταβλήθηκε από τον κ. ∆ιονύσιο Σβορώνο το ποσό των € 11.464,74, για 

την εξόφληση ανειληµµένων υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ. 

 

ii) Στις 25/11/2011, καταβλήθηκε από τον κ. ∆ιονύσιο Σβορώνο το ποσό των € 8.709,65, για 

την εξόφληση ανειληµµένων υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΒΕΕ. 

3β) ∆ιαπιστώσαµε ότι τα ανωτέρω ποσά των καταβολών του Μετόχου κ. ∆ιονυσίου 

Σβορώνου, που αναφέρονται στη σχετική «Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012», προκύπτουν από τα 

βιβλία και στοιχεία της «Εταιρείας» καθώς και από σχετικές αποδείξεις εξόφλησης των 

υποχρεώσεων των ανωτέρω θυγατρικών εταιρειών. 

3γ) ∆ιαπιστώσαµε ότι το συνολικό ποσό των € 37.682,00 των µη αναληφθεισών 

υποχρεώσεων από τον Μέτοχο κ. ∆ιονύσιο Σβορώνο, που αναφέρεται στη σχετική «Έκθεση 
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∆.Σ. της 21/8/2012», αφορά ανεξόφλητες υποχρεώσεις από τη θυγατρική εταιρεία ΒΙΟΣΩΛ 

ΑΒΕ, µε βάση σχετική σύµβαση και έχουν εγκριθεί από προγενέστερες Τακτικές Γενικές 

Συνελεύσεις της εν λόγω εταιρείας. 

Συνεπώς, έως τη στιγµή της σύνταξης της  «Έκθεση ∆.Σ. της 21/8/2012», παρέµεναν 

υποχρεώσεις  των θυγατρικών εταιρειών ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ και ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΒΕΕ, προς τον Μέτοχο κ. ∆ιονύσιο Σβορώνο, συνολικού ποσού  € 57.856,39, το οποίο 

αναλύεται ως εξής: 

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

ΒΙΟΣΩΛ 

ΑΒΕ 

ΒΙΟΣΩΛ 

∆ΟΜΙΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΒΕΕ ΣΥΝΟΛΟ 

Καταβολές για κάλυψη υποχρεώσεων € 11.464,74 € 8.709,65 € 20.174,39 

Μη αναληφθείσες Αµοιβές € 37.682,00 € 0,00 € 37.682,00 

ΣΥΝΟΛΟ € 49.146,74  € 8.709,65 € 57.856,39 

 

Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν 

εκφράζουµε µε βάση τα Πρότυπα αυτά, γνώµη σε  σχέση µε τις προαναφερόµενες καταθέσεις 

Μετόχων.  

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

«Εταιρείας», στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο 

του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. 

Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού 

περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω  και δεν επεκτείνεται στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις που συνέταξε η «Εταιρεία» για την περίοδο 01/01/2012 – 

30/06/2012 για τις οποίες εκδώσαµε ξεχωριστή Έκθεση Επισκόπησης, µε ηµεροµηνία 

24/08/2012. 

 

 

ΑΘΗΝΑ,  19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31561 

 

ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 159 

ΘΕΤΙ∆ΟΣ 10, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11528 
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Παρατίθενται παρακάτω τα πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης όλων των 

Ελληνικών εταιριών του ομίλου για το 2011: 

 

 

Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη 

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με 

το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 

Προς την Εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με ΑΦΜ 094002320 και τη 

Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Διενεργήσαμε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, όπως 

αυτός ισχύει, με σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας UNIBIOS 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από 

1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 (οικονομικό έτος 2012). 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

Η διοίκηση της ελεγχόμενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των 

προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, 

τον ορθό υπολογισμό των φόρων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της 

και την εν γένει τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες 

τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με 

τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

 

Η δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της 

ελεγχόμενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, με βάση το πρόγραμμα 

ελέγχου που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθ. ΠΟΛ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. Ο έλεγχος καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο εν 

λόγω πρόγραμμα και διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 

3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής 

Πληροφόρησης», καθώς και με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα αυτό. Θεωρούμε ότι τα 

ελεγκτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

και την τεκμηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου 

Οικονομικών οποτεδήποτε ζητηθούν. 

Συμπέρασμα 
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Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε 

που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε 

ουσιώδη άποψη, με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείμενα, τα 

οποία καθορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης που προβλέπεται 

στην υπ' αριθ.Π0Λ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

Περιορισμός χρήσης 

 

Η παρούσα έκθεση είναι εμπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονομικών, ως εκ τούτου η Έκθεση 

αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 

Αναφορά επί λοιπών θεμάτων 

 

Πληροφορίες για την ελεγχόμενη Εταιρία, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις 

διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο 

προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ' 

αριθ.ΠΟΛ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

AM ΣΟΕΛ 31561 

ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

ΘΕΤΙΔΟΣ 10, ΤΚ 115 28, ΑΘΗΝΑ 

AM ΣΟΕΛ 159 
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Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη 

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με 

το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 

 

Προς την Εταιρεία ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ με ΑΦΜ 094057329 και τη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

Διενεργήσαμε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, όπως 

αυτός ισχύει, με σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας 

ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΔΑΤΟΣ (εφεξής η Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 

(οικονομικό έτος 2012). 

 

 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

 

Η διοίκηση της ελεγχόμενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των 

προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, 

τον ορθό υπολογισμό των φόρων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της 

και την εν γένει τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες 

τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με 

τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 
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Η δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της 

ελεγχόμενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, με βάση το πρόγραμμα 

ελέγχου που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθ. ΠΟΛ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. Ο έλεγχος καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο εν 

λόγω πρόγραμμα και διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 

3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής 

Πληροφόρησης», καθώς και με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα αυτό. Θεωρούμε ότι τα 

ελεγκτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

και την τεκμηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου 

Οικονομικών οποτεδήποτε ζητηθούν. 

 

Συμπέρασμα 

 

Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε 

που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε 

ουσιώδη άποψη, με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείμενα, τα 

οποία καθορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης που προβλέπεται 

στην υπ' αριθ.Π0Λ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

 

Περιορισμός χρήσης 

 

Η παρούσα έκθεση είναι εμπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονομικών, ως εκ τούτου η Έκθεση 

αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 

 

Αναφορά επί λοιπών θεμάτων 

 

Πληροφορίες για την ελεγχόμενη Εταιρία, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις 

διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο 

προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ' 

αριθ.ΠΟΛ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
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Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

AM ΣΟΕΛ 31561 

ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

ΘΕΤΙΔΟΣ 10, ΤΚ 115 28, ΑΘΗΝΑ 

AM ΣΟΕΛ 159 
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Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη 

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με 

το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 

Προς την Εταιρεία ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 998382436 και τη 

Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. 

Διενεργήσαμε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, όπως 

αυτός ισχύει, με σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας ΒΙΟΣΩΛ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από 

1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 (οικονομικό έτος 2012). 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

 

Η διοίκηση της ελεγχόμενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των 

προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, 

τον ορθό υπολογισμό των φόρων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της 

και την εν γένει τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες 

τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με 

τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

 

Η δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της 

ελεγχόμενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, με βάση το πρόγραμμα 

ελέγχου που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθ. ΠΟΛ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. Ο έλεγχος καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο εν 

λόγω πρόγραμμα και διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 

3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής 

Πληροφόρησης», καθώς και με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα αυτό. Θεωρούμε ότι τα 

ελεγκτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

και την τεκμηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου 

Οικονομικών οποτεδήποτε ζητηθούν. 

Συμπέρασμα 

 

Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε 

που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε 

ουσιώδη άποψη, με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείμενα, τα 

οποία καθορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης που προβλέπεται 

στην υπ' αριθ.Π0Λ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
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Περιορισμός χρήσης 

 

Η παρούσα έκθεση είναι εμπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονομικών, ως εκ τούτου η Έκθεση 

αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 

Αναφορά επί λοιπών θεμάτων 

 

Πληροφορίες για την ελεγχόμενη Εταιρία, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις 

διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο 

προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ' 

αριθ. ΠΟΛ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

AM ΣΟΕΛ 31561 

ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

ΘΕΤΙΔΟΣ 10, ΤΚ 115 28, ΑΘΗΝΑ 

AM ΣΟΕΛ 159 
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Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη 

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με 

το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 

Προς την Εταιρεία ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 099367449 και τη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. 

Διενεργήσαμε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, όπως 

αυτός ισχύει, με σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας ΒΙΟΣΩΛ 

ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η Εταιρεία) 

για τη διαχειριστική χρήση από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 (οικονομικό έτος 2012). 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

 

Η διοίκηση της ελεγχόμενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των 

προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, 

τον ορθό υπολογισμό των φόρων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της 

και την εν γένει τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες 

τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με 

τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 

 

Η δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της 

ελεγχόμενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, με βάση το πρόγραμμα 

ελέγχου που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθ. ΠΟΛ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. Ο έλεγχος καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο εν 

λόγω πρόγραμμα και διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 

3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής 

Πληροφόρησης», καθώς και με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα αυτό. Θεωρούμε ότι τα 

ελεγκτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

και την τεκμηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου 

Οικονομικών οποτεδήποτε ζητηθούν. 

Συμπέρασμα 

 

Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε 

που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε 

ουσιώδη άποψη, με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείμενα, τα 

οποία καθορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης που προβλέπεται 

στην υπ' αριθ.Π0Λ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
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Περιορισμός χρήσης 

 

Η παρούσα έκθεση είναι εμπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονομικών, ως εκ τούτου η Έκθεση 

αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 

 

Αναφορά επί λοιπών θεμάτων 

 

Πληροφορίες για την ελεγχόμενη Εταιρία, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις 

διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο 

προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ' 

αριθ.ΠΟΛ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

AM ΣΟΕΛ 31561 

ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

ΘΕΤΙΔΟΣ 10, ΤΚ 115 28, ΑΘΗΝΑ 
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Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη 

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με 

το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 

Προς την Εταιρεία WATERA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ με ΑΦΜ 094475367 και τη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

Διενεργήσαμε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, όπως 

αυτός ισχύει, με σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας 

WATERA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ 

(εφεξής η Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 (οικονομικό 

έτος 2012). 

 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 

 

Η διοίκηση της ελεγχόμενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των 

προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, 

τον ορθό υπολογισμό των φόρων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της 

και την εν γένει τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων όλες 

τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με 

τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

 

Η δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της 

ελεγχόμενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, με βάση το πρόγραμμα 

ελέγχου που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθ. ΠΟΛ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. Ο έλεγχος καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο εν 

λόγω πρόγραμμα και διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 

3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής 

Πληροφόρησης», καθώς και με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα αυτό. Θεωρούμε ότι τα 

ελεγκτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

και την τεκμηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου 

Οικονομικών οποτεδήποτε ζητηθούν. 

Συμπέρασμα 
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Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε 

που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε 

ουσιώδη άποψη, με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείμενα, τα 

οποία καθορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης που προβλέπεται 

στην υπ' αριθ.Π0Λ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

Περιορισμός χρήσης 

Η παρούσα έκθεση είναι εμπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονομικών, ως εκ τούτου η Έκθεση 

αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

Αναφορά επί λοιπών θεμάτων 

Πληροφορίες για την ελεγχόμενη Εταιρία, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις 

διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο 

προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ' 

αριθ.ΠΟΛ. 1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

AM ΣΟΕΛ 31561 

ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

ΘΕΤΙΔΟΣ 10, ΤΚ 115 28, ΑΘΗΝΑ 
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