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         ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΥΠ’ ΑΡ.  61α 

 

Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου 

Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓIΟΥ ΑΕΒΕ με έδρα την οδό 

παρ. Ορφέως 143 Ρουφ Αθήνα ιδιόκτητα γραφεία της. 

 

Στην Αθήνα  σήμερα την 14 Ιουνίου 2019  ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη 

και  ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθαν άπαντες (100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου) οι 

μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία   ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ 

(ΑΡ.Μ.ΑΕ 7144/01/Β/86/311(05) Γ.Ε.ΜΗ 6494201000 σε Έκτακτη Καθολική Γενική  

Συνέλευση  στα γραφεία της  στην οδό παρ. Ορφέως 143 Αθήνα 

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου κύριος Αγάπιος Α. Καραγεωργίου  και προσέλαβε ως Γραμματέα τον 

κύριο Σάββα Β. Τρυφωνίδη. 

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις 

ακόλουθε ανακοινώσεις. 

 Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τους προσωρινούς τίτλους τους 

εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με 

την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και 

των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών έχει ως εξής: 

 

       ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  

Που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στη έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία ΑΦΟΙ Κ. 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ της 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

 

1. ΑΡΓΥΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διεύθυνση κατοικίας Καποδιστρίου 7 Χαϊδάρι, 

αριθμός μετοχών 1.035 αριθμός ψήφων 1.035. 

2. ΣΑΒΒΑΣ Β. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ  διεύθυνση κατοικίας Δερβενακίων 24 Δροσιά 

Αττικής,  αριθμός μετοχών 1.035, αριθμός ψήφων 1.035. 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  διεύθυνση κατοικίας Νηρηίδων 54 Π. 

Φάληρο, αριθμός μετοχών 30.744, αριθμός ψήφων 30744. 
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4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  διεύθυνση κατοικίας Τραπεζούντος 8 

Δροσιά, αριθμός μετοχών 30.743 αριθμός ψήφων 30743. 

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  διεύθυνση κατοικίας Μανούσου 

Κούνδουρου 22 Πειραιά, αριθμός μετοχών 76.702, αριθμός ψήφων 76.702. 

6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  διεύθυνση κατοικίας Αθηνών αρ. 65 Βούλα,  

αριθμός μετοχών 77.016, αριθμός ψήφων 77.016  

7. ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΖΗΚΑΚΗΣ  διεύθυνση κατοικίας Καποδιστρίου 7 Χαϊδάρι,  

αριθμός μετοχών 396, αριθμός ψήφων 396. 

8. ΙΩΝΑΣ Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διεύθυνση κατοικίας Πλαστήρα 2 Διόνυσος Αττικής, 

αριθμός μετοχών 30.744, αριθμός ψήφων 30.744. 

9. ΙΑΣΟΝΑΣ Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διεύθυνση κατοικίας Πλαστήρα 2 Διόνυσος 

Αττικής, εκπροσωπούμενος από την μητέρα του κυρία Ιουλία Χα Ε. 

Καραγεωργίου το γένος Κων/νου Αγραφιώτη, η οποία ασκεί την γονική 

μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της, αριθμός μετοχών 30.744, αριθμός ψήφων 

30.744. 

10. ΑΝΘΟΥΛΑ Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διεύθυνση κατοικίας Πλαστήρα 2 Διόνυσος 

Αττικής, εκπροσωπούμενη από την μητέρα της κυρία Ιουλία Χα Ε. 

Καραγεωργίου το γένος Κων/νου Αγραφιώτη, η οποία ασκεί την γονική 

μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της,  αριθμός μετοχών 30.743, αριθμός ψήφων 

30.743. 

Σύνολο μετοχών  309.902    Σύνολο ψήφων 309.902 

 

Μετά ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στο 

Γραμματέα την ανάγνωση του καταρτισθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα 

των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Έκτακτη  Γενική Συνέλευση. 

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται ή 

εκπροσωπούνται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όλοι οι αναφερόμενοι σε 

αυτόν μέτοχοι και συγκεκριμένα :  

1. ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ :  

 

Α). ΑΡΓΥΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διεύθυνση κατοικίας Καποδιστρίου 7 

Χαϊδάρι, αριθμός μετοχών 1.035 αριθμός ψήφων 1.035. 
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Β). ΣΑΒΒΑΣ Β. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ  διεύθυνση κατοικίας Δερβενακίων 24 Δροσιά 

Αττικής,  αριθμός μετοχών 1.035, αριθμός ψήφων 1.035. 

 

Γ). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  διεύθυνση κατοικίας Νηρηίδων 54 Π. 

Φάληρο, αριθμός μετοχών 30.744, αριθμός ψήφων 30.744. 

 

Δ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  διεύθυνση κατοικίας Τραπεζούντος 8 

Δροσιά, αριθμός μετοχών 30.743 αριθμός ψήφων 30.743.  

 

Ε). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  διεύθυνση κατοικίας Λ. Α. 

Παπαναστασίου 27, Πειραιάς, αριθμός μετοχών 76.702, αριθμός ψήφων 

76.702. 

 

ΣΤ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  διεύθυνση κατοικίας Αθηνών αρ. 65 

Βούλα,  αριθμός μετοχών 77.016, αριθμός ψήφων 77.016  

 

Ζ). ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΖΙΚΑΚΗΣ  διεύθυνση κατοικίας Καποδιστρίου 7 Χαϊδάρι,  

αριθμός μετοχών 396, αριθμός ψήφων 396. 

 

Ζ). ΙΩΝΑΣ Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διεύθυνση κατοικίας Πλαστήρα 2 Διόνυσος 

Αττικής, αριθμός μετοχών 30.744, αριθμός ψήφων 30.744. 

 

2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ :  

Α). ΙΑΣΩΝ Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διεύθυνση κατοικίας Πλαστήρα 2 Διόνυσος 

Αττικής, εκπροσωπούμενος από την μητέρα του κυρία Ιουλία Χα Ε. 

Καραγεωργίου το γένος Κων/νου Αγραφιώτη, η οποία ασκεί την γονική 

μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της, αριθμός μετοχών 30.744, αριθμός ψήφων 

30.744. 

Β). ΑΝΘΟΥΛΑ Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διεύθυνση κατοικίας Πλαστήρα 2 Διόνυσος 

Αττικής, εκπροσωπούμενη από την μητέρα της κυρία Ιουλία Χα Ε. 

Καραγεωργίου το γένος Κων/νου Αγραφιώτη, η οποία ασκεί την γονική 
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μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της αριθμός μετοχών 30.743, αριθμός ψήφων 

30.743. 

Δηλαδή παρίστανται ΟΛΟΙ οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν 

309.902 μετοχές επί συνόλου 309.902 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 

(100,00%)  των μετοχών της εταιρείας. 

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του 

καταστατικού διαδικασίες για την σύγκλιση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας 

Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

  Η Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη 

συμμετοχή των ανωτέρω μετόχων σε αυτή. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.  

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο 

συγκλήσεως και συνέχισης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από του κ.κ. 

Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα. 

Κατόπιν των ανωτέρω επικυρώνεται από τη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων και εκλέγεται οριστικός 

Πρόεδρος ο κύριος Αγάπιος Α. Καραγεωργίου και Γραμματέας ο κύριος Σάββας Β. 

Τρυφωνίδης. 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι όλοι οι πιο πάνω μέτοχοι 

της εταιρείας, κατάθεσαν εμπρόθεσμα τους οριστικούς τίτλους των μετοχών και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, για την νομότυπο συμμετοχή τους στην παρούσα 

Γενική Συνέλευση. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και 

συνεδριάζει νόμιμα. 

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο 

συγκλήσεως της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από του κ.κ. 

Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα. 

Με εντολή του Προέδρου της Γ. Σ. κυρίου Αγάπιου Α. Καραγεωργίου ο 

Γραμματέας διαβάζει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  



5 

 

«Μείωση του  Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5ου 

του καταστατικού της»  

Πριν εισέλθει στην συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης 

ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι αυτή η Γ.Σ. γίνεται σε συνέχεια και 

συμπλήρωση της  προηγούμενης Γ.Σ. 61/29.5.2019 μετά από το έγγραφο της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με 

αρ.πρωτ.3195/6.6.2019 το οποίο μας γνωρίζει ότι «δεν δύναται να προβεί σε 

απόφαση για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού σύμφωνα με την 

απόφαση της Γ.Σ. 61/29.5.2019 διότι στη Γ.Σ. της 29/5/2019 δεν περιγράφονται 

με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθέναν από τους 

μετόχους ως ορίζει το άρθρο 31 του ν.4548/2018.» 

Επίσης προτείνει στην Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση τον τρόπο 

ψηφοφορίας με προσωπική έκφραση της βούλησης άνευ χρήσεως κάλπης, ο 

οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, λαβών το λόγο ο κ. Πρόεδρος της Έκτακτης Αυτόκλητης  

Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με τη μείωση του 

μετοχικού της κεφαλαίου με τη  διανομή μετρητών και περιουσιακών στοιχείων 

της εταιρίας στους μετόχους. Επί του θέματος αυτού εισηγείται, τη μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσια τριάντα 

τέσσερα ευρώ  και ογδόντα δύο λεπτά (4.000.834,82 €) , με επιστροφή στους 

μετόχους α) μετρητών 2.245.834,82 € και β) ποσό 1.755.000 € σε είδος, με 

μεταβίβαση περιουσιακών της στοιχείων, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για την 

επίτευξη του εταιρικού σκοπού της, ήτοι 1.500.000 ευρώ από τη  μεταβίβαση του 

συνόλου των μετοχών (100%) της εταιρείας ΑΛΦΑ ΑΕ τις οποίες κατέχει στο 

συνολό τους η « ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ» και 255.000 ευρώ από τη 

μεταβίβαση ενός σκάφους MODUS VIVEΝDI το οποίο απεικονίζεται στα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και δεν χρησιμοποιείται. Η αξία των 

μεταβιβαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού είναι εύλογη, δίκαιη και 

αντιπροσωπεύει την πραγματική τους αξία κατά το χρόνο μεταβίβασης. Η μείωση 

του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των 

τριακοσίων εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δύο  (309.902) μετοχών της εταιρείας 

κατά δώδεκα  ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (12,91) ανά μετοχή, ήτοι σήμερα αξίας 
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29,00€ ανά μετοχή και μετά την μείωση αξίας 16,09€ ανά μετοχή. 

Συγκεκριμένα παρουσίασε στους Μετόχους τις πρόσφατες Οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας κατά την 31.12.2018  στις  οποίες : α) το σύνολο του 

κυκλοφορούντος  ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό 16.221.028,71 ευρώ , ποσόν 

που υπερκαλύπτει τις Βραχυπρόθεσμες & Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις της 

εταιρείας σύνολο 12.679.972,95 ευρώ (σχέση η οποία δεν θα μεταβληθεί  εκ του 

γεγονότος ότι 1.755.000 ευρώ της μείωσης γίνεται με παραχώρηση μη 

κυκλοφορούντων στοιχείων) και β) το σύνολο των απασχολούμενων κεφαλαίων 

είναι μεγάλο σε σχέση με την δραστηριότητα της επιχείρησης (το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο 56% του κύκλου εργασιών).  Στη  συνέχεια κάλεσε 

τους Μετόχους να αποφασίσουν για το ποσό της μείωσης του Μετοχικού 

Κεφαλαίου και τον τρόπο μείωσης αυτού. H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων λαβούσα υπόψη της τα οικονομικά δεδομένα μετά από διαλογική 

συζήτηση  αποφάσισε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 

κατά ποσό 4.000.834,82 € με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών 

από 29 ευρώ εκάστη σε ευρώ 16,09 εκάστη και την τροποποίηση του άρθρου 5 

του Καταστατικού της, αποδεχόμενη την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 

(μετοχές ΑΛΦΑ ΑΕΒΕ και σκάφος MODUS VIVEΝDI) αξίας 1.500.000 € και 255.000 

€. αντίστοιχα. 

Ομόφωνα Όλοι οι Μέτοχοι συμφωνούν με την ανωτέρω εισήγηση του 

Προέδρου της Έκτατης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης και  

ομόφωνα αποφασίζουν όλοι οι μέτοχοι:  

1) Μείωση μετοχικού Κεφαλαίου σε είδος με μεταβίβαση περιουσιακών της 

στοιχείων, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του εταιρικού 

σκοπού της, ήτοι 1.500.000 ευρώ από τη  μεταβίβαση του συνόλου των 

μετοχών (100%) της εταιρείας ΑΛΦΑ ΑΕ τις οποίες κατέχει στο συνολό 

τους η « ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ» οι οποίες θα μεταβιβαστούν 

στους παρακάτω μετόχους για την απόδοση μέρους της μείωσης μετοχικού 

κεφαλαίου ως εξής. 
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α/α Ονοματεπώνυμο μετόχου μετοχές τιμή Αξία μετοχών 

1 Δημήτριος Ε. Καραγεωργίου 86.812 3,07380 266.842,92 

2 Ίωνας Ε. Καραγεωργίου 86.812 3,07380 266.842,92 

3 Ιάσονας Ε. Καραγεωργίου 86.812 3,07380 266.842,92 

4 Ανθούλα Ε. Καραγεωργίου 86.812 3,07380 266.842,92 

5 Κωνσταντίνος Ν. Καραγεωργίου 70.376 3,07380 216.314,16 

6 Βασίλειος Ν. Καραγεωργίου 70.376 3,07380 216.314,16 

 ΣΥΝΟΛΟ 488.000  1.500.000,00 

 

2) Επαγγελματικό ιστιοπλοϊκό σκάφος με όλα τα παρελκόμενα όπως έχουν 

μέχρι σήμερα  με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Όνομα πλοίου:             ΜΟΝΤΟΥΣ ΒΙΒΕΝΤΙ (MODUS VIVENDI) 

Είδος πλοίου:              ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟ. 

Έτος ναυπήγησης:       2006 

Αριθμός νηολογίου:     9249 

Μήκος σκάφους:         16,08 μέτρα 

Υλικό κατασκευής:       ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΚΟ 

Μηχανή σκάφους:       VOLVO D3 110 I SN: 200 300 7162  diesel 

Ιπποδύναμη:              81 kw  

Το ανωτέρω περιγραφόμενο ιστιοπλοϊκό σκάφος θα μεταβιβαστεί έναντι του 

ποσού 255.000,00 €, στο μέτοχο Κωνσταντίνο Ε. Καραγεωργίου για την απόδοση  

μέρους της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου το οποίο απεικονίζεται στα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και δεν χρησιμοποιείται.  

3) Το υπόλοιπο ποσό που απομένει και  αναλογεί σε μετρητά στους  μετόχους  

από την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, να πιστωθεί στον 

λογαριασμό τους (καρτέλα) που τηρεί η εταιρεία στα λογιστικά της βιβλία 

και να λάβουν το ποσό αυτό σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της 

εταιρείας και σε κάθε περίπτωση εντός του έτους 2019, με κατάθεση στον 

τραπεζικό τους λογαριασμό ή με επιταγή της εταιρείας χωρίς να υπάρξει 

αντίρρηση από τους μετόχους για την σειρά απόδοσης των μετρητών, ως 

παρακάτω κατάσταση: 
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α/α Ονοματεπώνυμο  μετόχου ποσον 

1 Αργύρης Κ. Καραγεωργίου 13.361,85 

2 Σάββας Β. Τρυφωνίδης 13.361,85 

3 Κωνσταντίνος Ε. Καραγεωργίου 141.905,04 

4 Δημήτριος Ε. Καραγεωργίου 130.049,21 

5 Σταύρος Θ. Ζικάκης 5.112,36 

6 Ίωνας Ε. Καραγεωργίου 130.062,12 

7 Ιάσονας Ε. Καραγεωργίου 130.062,12 

8 Ανθούλα Ε. Κραγεωργίου 130.049,21 

9 Κωνσταντίνος Ν. Καραγεωργίου 773.908,66 

10 Βασίλειος Ν. Καραγεωργίου 777.962,40 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.245.834,82 

 

Μετά την ανωτέρω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου το Μετοχικό Κεφάλαιο θα 

ανέρχεται στο ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακόσιες ογδόντα έξι 

χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (4.986.323,18 €) 

διαιρούμενο σε τριακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δύο (309.902 μετοχές) αξίας 

16,09 ανά μετοχή σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα :  

 

 

 

Στη συνέχεια αποφασίζεται ομόφωνα, από όλους τους μετόχους μετά την 

παραπάνω μείωση, η ακύρωση των υπαρχόντων οριστικών τίτλων και 

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 77.016 16,09 1.239.187,44 24,85%

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 76.702 16,09 1.234.135,18 24,75%

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 30.744 16,09 494.670,96 9,92%

ΙΩΑΝΑΣ Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 30.744 16,09 494.670,96 9,92%

ΙΑΣΟΝΑΣ Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 30.744 16,09 494.670,96 9,92%

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 30.743 16,09 494.654,87 9,92%

ΑΝΘΟΥΛΑ Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 30.743 16,09 494.654,87 9,92%

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Κ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.035 16,09 16.653,15 0,33%

ΣΑΒΒΑΣ Β. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ 1.035 16,09 16.653,15 0,33%

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΖΗΚΑΚΗΣ 396 16,09 6.371,64 0,13%

309.902 4.986.323,18 100,00%
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εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει αρχικά και άμεσα προσωρινούς 

τίτλους και στην συνέχεια να τους αντικαταστήσει με οριστικούς τίτλους που θα 

αναφέρουν την νέα τιμή της μετοχής.    

 

 

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση τροποποιεί αναλόγως και το Άρθρο 5 του 

Καταστατικού ως ακολούθως :  

 

Άρθρον  5 

Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρίας  ορίσθηκε  αρχικά  σε  δραχμές   εβδομήντα  

πέντε  εκατομμύρια  (75.000.000)  διαιρούμενο σε   επτά  χιλιάδες  πεντακόσιες  

(7.500)  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  δραχμών  δέκα  χιλιάδων   (10.000)  

εκάστης. 

1)Με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  17-6-1983,  αυξήθηκε το  

Μετοχικό  Κεφάλαιο  κατά  επτά   εκατομμύρια  πεντακόσιες  χιλιάδες  (7.500.000)  

δραχμές,  διαιρούμενο  σε  οκτώ  χιλιάδες  διακόσιες  πενήντα  (8.250)  ανώνυμες  

μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  ή  κάθε  μία  δέκα  χιλιάδων  (10.000)  δραχμών  

(ΦΕΚ 2004/83). 

2)Με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  10-12-1983,  αυξήθηκε  το  

Μετοχικό  Κεφάλαιο  κατά  πενήντα  πέντε  εκατομμύρια  (55.000.000)  δραχμές  

διαιρούμενο  σε  δέκα  τρεις  χιλιάδες  επτακόσιες  πενήντα  (13.750)  μετοχές,  

ονομαστικής  αξίας  δέκα  χιλιάδων  (10.000)  δραχμών  η  κάθε  μία  (ΦΕΚ 

1629/1984). 

3)Με  τη  με  αριθμό  8/12-12-1986  απόφαση  της  έκτακτης  Γενικής  

Συνέλευσης  των  μετόχων  της  εταιρίας,  το  Μετοχικό  Κεφάλαιο   αυτής  

ορίστηκε  από   εκατόν  τριάντα  επτά  εκατομμύρια  πεντακόσιες  χιλιάδες  

(137.500.000)  δραχμές  σε  δραχμές  διακόσια  τριάντα  επτά  εκατομμύρια  

πεντακόσιες   χιλιάδες  (237.500.000),  διαιρούμενο  σε  είκοσι  τρεις  χιλιάδες  

επτακόσιες πενήντα  (23.750)  μετοχές  ονομαστικές,  αξίας  εκάστης  δέκα  

χιλιάδων   (10.000)  δραχμών  (ΦΕΚ/ΤΑΕ  και  ΕΠΕ 3393/86). 
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4)Στη  συνέχεια  και  δυνάμει  της  με  αριθμό  115/7-4-89  πράξης  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου  και  της   με  αριθμό  11/13-6-1989  απόφασης  της  

Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της  εταιρίας,  το  Μετοχικό  Κεφάλαιο  

αυξήθηκε  κατά  εκατόν  εξήντα  έξι  εκατομμύρια  επτακόσιες  είκοσι  χιλιάδες  

(166.720.000)  δραχμές,  δι’  εκδόσεως  δέκα  έξι  χιλιάδων  εξακοσίων  εβδομήντα  

δύο  (16.672)  ανωνύμων  μετοχών,  ονομαστικής  αξίας  δέκα  χιλιάδων  (10.000)  

δραχμών   εκάστης,  ένεκα  της  κεφαλαιοποιήσεως  των   διαφορών  της  

αναπροσαρμογής  των  ακινήτων  της  εταιρίας,  δυνάμει  της  με  αριθμό  Ε. 

2665/22-2-88  κοινής  απόφασης  Υπουργών   Εθν.  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  

ήτοι  με  το  ποσόν  των  δραχμών  τριάντα  τεσσάρων  εκατομμυρίων  διακοσίων  

είκοσι  χιλιάδων  (34.220.000),  δι’ εκδόσεως  τριών  χιλιάδων  τετρακοσίων  είκοσι  

δύο  (3.422)  ανωνύμων  μετοχών  ονομαστικής  αξίας  δραχμών  δέκα  χιλιάδων  

(10.000)  εκάστης  και  δια  της  καταθέσεως  μετρητών  εκ  δραχμών  εκατόν  

τριάντα  δύο  εκατομμυρίων  πεντακοσίων  χιλιάδων  (132.500.000)   δι’  εκδόσεως  

δέκα τριών  χιλιάδων  διακοσίων  πενήντα  (13.250)  ανωνύμων  μετοχών  

ονομαστικής  αξίας  δραχμών  δέκα  χιλιάδων  (10.000)  εκάστης.  Έτσι  το  

Μετοχικό  Κεφάλαιο  της  εταιρίας  ορίστηκε  σε  δραχμές  τετρακόσια  τέσσερα  

εκατομμύρια  διακόσιες  είκοσι  χιλιάδες  (404.220.000)  διαιρούμενο  σε  σαράντα  

χιλιάδες  τετρακόσιες  είκοσι  δύο  (40.422)  ανώνυμες  μετοχές,  ονομαστικής  

αξίας  εκάστης  δέκα  χιλιάδων  (10.000)  δραχμών  (ΦΕΚ/ΤΑΕ  και  ΕΠΕ  με  αριθμό  

3970/90). 

5)Στη  συνέχεια  με  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης   της  10-11-

95, το  Μετοχικό  Κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  πεντακόσια  εκατομμύρια  

(500.000.000)  δραχμές  σε μετρητά,  με  έκδοση  πενήντα  χιλιάδων  (50.000)  

νέων  μετοχών  ονομαστικής  αξίας  δέκα  χιλιάδων  (10.000)  δραχμών  η  κάθε  

μία . Έτσι  το  Μετοχικό  Κεφάλαιο  της  Εταιρίας,  ανήλθε  σε  εννιακόσια  τέσσερα  

εκατομμύρια  διακόσιες  είκοσι  χιλιάδες  (904.220.000)  δραχμές,  διαιρούμενο  σε  

ενενήντα  χιλιάδες  τετρακόσιες  είκοσι  δύο  (90.422)  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  

δέκα  χιλιάδων  (10.000)  δραχμών  η  κάθε  μία.  

5α)Με  τη  με  αριθμό  21/30-6-98  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  

Συνέλευσης  των  Μετόχων  της  εταιρίας,  το  Μετοχικό  Κεφάλαιο  αυτής  

αυξήθηκε  κατά  είκοσι  εκατομμύρια  εννιακόσιες  είκοσι  χιλιάδες  (20.920.000)  
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δραχμές,  δια  της  κεφαλαιοποιήσεως  των  αποθεματικών   από  τη  διαφορά  

αναπροσαρμογής  της  αξίας  των  ακινήτων  της  εταιρίας,  η  οποία  προβλέπεται  

από  τις  διατάξεις  των  άρθρων  20  έως  και  27  του  Νόμου  2065/1992,  όπως  

αυτές  τροποποιήθηκαν  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  20  του  νόμου  

2443/1996,  δια  της  εκδόσεως  δύο  χιλιάδων  ενενήντα  δύο  (2.092)  Ανωνύμων  

Μετοχών,  ονομαστικής  αξίας δέκα  χιλιάδων  (10.000)  δραχμών  εκάστης  και  το  

Μετοχικό  Κεφάλαιο  της  Εταιρίας  ανήλθε  σε  εννιακόσια  είκοσι  πέντε  

εκατομμύρια  εκατόν  σαράντα  χιλιάδες  (925.140.000)  δραχμές,  διαιρούμενο  σε  

ενενήντα  δύο  χιλιάδες  πεντακόσιες  δέκα  τέσσερις  (92.514)  Ανώνυμες  Μετοχές,  

ονομαστικής  αξίας  δέκα  χιλιάδων  (10.000)  δραχμών  εκάστης. 

5β)Με  τη  με  αριθμό  22/22-3-1999  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  οι  

μετοχές  της  εταιρίας  μετετράπησαν   σε  ονομαστικές  και  το  μετοχικό  κεφάλαιο  

της  εταιρίας  ανήλθε  σε  εννιακόσια  είκοσι  πέντε  εκατομμύρια  εκατόν  σαράντα  

χιλιάδες  (925.140.000)  δραχμές,  διαιρούμενο  σε  ενενήντα  δύο  χιλιάδες  

πεντακόσιες  δέκα  τέσσερις  (92.514)  ονομαστικές  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  

δέκα  χιλιάδων  (10.000)  δραχμών  εκάστης.  

5γ)Με  τη  με  αριθμό  23/30-6-99  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  

Συνέλευσης  των  μετόχων  της  εταιρίας,  το  Μετοχικό  Κεφάλαιο  αυτής  

αυξήθηκε  κατά  ογδόντα  εκατομμύρια  (80.000.000)  δραχμές,  δια  της  εκδόσεως  

οκτώ  χιλιάδων  (8.000)  ονομαστικών  μετοχών,  ονομαστικής  αξίας  δέκα  

χιλιάδων  (10.000)  δραχμών  εκάστης  και  έτσι  το  Μετοχικό  Κεφάλαιο  της  

εταιρίας  ανήλθε  στο  ποσόν  του  ενός  δισεκατομμυρίου  πέντε  εκατομμυρίων  

εκατόν  σαράντα  χιλιάδων  (1.005.140.000)  δραχμών,  διαιρούμενο  σε  εκατό  

χιλιάδες  πεντακόσιες   δέκα τέσσερις  (100.514)  Μετοχές, ονομαστικής  αξίας  δέκα  

χιλιάδων  (10.000)  δραχμών  εκάστης. 

5δ)Με  τη  με αριθμό  26/14-6-2002  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης των  

μετόχων  της  εταιρίας,  εφαρμόζοντας  το   Νόμο  2842/2000  περί μετατροπής  

του  μετοχικού  κεφαλαίου  από  δραχμές  σε  ευρώ,  μετετράπη το  Μετοχικό  

Κεφάλαιο  αυτής  σε  ευρώ,  κάνοντας  μείωση  κατά  τριάντα  τέσσερις  χιλιάδες  

οκτακόσια  ογδόντα  ένα  και  23/100  (34.881,23)  ευρώ λόγω  στρογγυλοποίησης  

και  η  μείωση  αυτή  μεταφέρθηκε  στο  ειδικό αποθεματικό  «διαφορά  από  

μετατροπή  του  μετοχικού  κεφαλαίου  σε  ευρώ»  και  το  Μετοχικό  Κεφάλαιο  



12 

 

αναπροσαρμόστηκε  στο  ποσόν  των  δύο  εκατομμυρίων  εννιακοσίων  δέκα  

τεσσάρων  χιλιάδων  εννιακοσίων  έξι  (2.914.906,00)  ευρώ,  διαιρούμενο  σε  

εκατό  χιλιάδες  πεντακόσιες  δέκα  τέσσερις  (100.514)  ονομαστικές  μετοχές,  

ονομαστικής  αξίας  είκοσι  εννέα  (29)  ευρώ  η  κάθε  μία. 

Με  την  ίδια  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  της  Εταιρίας,  αποφασίστηκε  

ομόφωνα  η αύξηση  του  Μετοχικού  Κεφαλαίου  της  Εταιρίας  κατά  δύο  

εκατομμύρια  εβδομήντα  μία  χιλιάδες  τριακόσια  πενήντα  τέσσερα  (2.071.354)  

ευρώ  η  οποία  προήλθε: 

       α) Με  την  κατάθεση  μετρητών  δύο  εκατομμυρίων  τριάντα  χιλιάδων   

(2.030.000)  ευρώ  δια  της  εκδόσεως  εβδομήντα  χιλιάδων  (70.000)  

ονομαστικών  μετοχών , ονομαστικής  αξίας  είκοσι  εννέα  (29)  ευρώ  εκάστης. 

      Β)   Δια  της κεφαλαιοποιήσεως  της  διαφοράς  αναπροσαρμογής  της αξίας  

των  ακινήτων  της  εταιρίας,  ποσόν      έξι  χιλιάδων  πεντακοσίων  πενήντα  

τεσσάρων  (6.554,00)  ευρώ  δια  της  εκδόσεως  διακοσίων  είκοσι  έξι  (226)  

ονομαστικών  μετοχών,  ονομαστικής  αξίας  είκοσι  εννέα  (29)  ευρώ  εκάστης  και  

παραδόσεως  των  μετοχών  αυτών  στους  μετόχους  της  εταιρίας  κατά  το  

ποσοστό  συμμετοχής  τους  στο  κεφάλαιο  της  εταιρίας  κατά  τη  Γενική  

Συνέλευση  της  14-6-2002,  εφαρμόζοντας  το  άρθρο  20  του  Ν. 2443/96. 

    Γ) Δια  της  κεφαλαιοποιήσεως  του  ειδικού  αποθεματικού  «διαφορά  από  τη  

μετατροπή  μετοχικού  κεφαλαίου  σε  ευρώ»,  ποσόν  τριάντα  τεσσάρων  χιλιάδων 

οκτακοσίων  (34.800)  ευρώ  δια  της  εκδόσεως  χιλίων διακοσίων  (1.200)  

ονομαστικών  μετοχών,   ονομαστικής  αξίας  είκοσι  εννέα  (29)  ευρώ  εκάστης  

και  παραδόσεως  των  μετοχών  αυτών  στους  μετόχους  της  εταιρίας  κατά  το  

ποσοστό  συμμετοχής  τους  στο  κεφάλαιο  της  εταιρίας  κατά  την  14-6-2002  

και  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρίας  ανήλθε  στο  ποσόν  των  τεσσάρων  

εκατομμυρίων  εννιακοσίων  ογδόντα  έξι  χιλιάδων  διακοσίων  εξήντα  

4.986.260,00  ευρώ  διαιρούμενο  σε  εκατόν  εβδομήντα  μία  χιλιάδες  εννιακόσιες  

σαράντα  (171.940)  ονομαστικές  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  είκοσι  εννέα  

(29,00) ευρώ  εκάστης. 

      6)Με  την  από  30-5-2003  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης, που  

ενέκρινε  τη  συγχώνευση  της  εταιρίας  (απορροφούσας),  κατά  δύο εκατομμύρια  

εννιακόσιες  τριάντα  επτά  χιλιάδες τετρακόσια  εξήντα  οκτώ  (2.937.468,00)  
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ευρώ,   που  αντιστοιχεί  στο  εισφερόμενο  μετοχικό  κεφάλαιο  της  

απορροφηθείσης  Ανωνύμου  Εταιρίας  «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ»,  το  Μετοχικό  Κεφάλαιο  

ανέρχεται  στο  ποσόν  των  επτά  εκατομμυρίων  εννιακοσίων  είκοσι  τριών  

χιλιάδων επτακοσίων  είκοσι οκτώ  (7.923.728,00)  ευρώ,  διαιρούμενο  σε  

διακόσιες  εβδομήντα  τρεις  χιλιάδες  διακόσιες  τριάντα  δύο  (273.232)  

ονομαστικές  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  είκοσι  εννέα  (29,00)  ευρώ  εκάστης. 

6α) Με την Γενική Συνέλευση των μετόχων υπ’ αρ.35/30-6-2006 αποφάσισε την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν ενενήντα τέσσερις 

χιλιάδες τριακόσια ευρώ (194.300,00) ως κατωτέρω δια κεφαλαιοποιήσεως των 

αποθεματικών και συγκεκριμένα α)από λογ/σμό διαφορές από αναπροσαρμογή 

παγίων στοιχείων. 194.218,77 ευρώ και β) διαφορές από μετατροπή μετοχικού 

κεφαλαίου σε ευρώ  81,23, εκδίδοντας 6.700 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 

αξίας 29 ευρώ εκάστη, και το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσόν των οκτώ 

εκατομμυρίων εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες είκοσι οκτώ (8.118.028,00) 

      6β) Με την Γενική Συνέλευση των μετόχων με αρ.36/10-11-2006 αποφασίζεται 

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κατάθεση μετρητών κατά 

τετρακόσια δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (418.180,00) διά εκδόσεως 

δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι (14.420) ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 29,00 εκάστη και το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσόν των 

οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ 

(8.536.208,00), διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες 

πενήντα δύο  (294.352) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα 

(29,00) ευρώ  

     6γ) Με την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με αρ.44/30-6-2010 

αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες 

ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (394.400,00) δια κεφαλαιοποιήσεως 

των αποθεματικών και συγκεκριμένα από λογ/σμό διαφορές από αναπροσαρμογή 

παγίων στοιχείων, εκδίδοντας δέκα τρις χιλιάδες εξακόσιες ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ (29)  εκάστη, και το Μετοχικό Κεφάλαιο 

ανήλθε στο ποσόν των οκτώ εκατομμυρίων εννιακόσες τριάντα χιλιάδων εξακόσια 

οκτώ ευρώ (8.930.608,00), διαιρούμενο σε τριακόσιες επτά χιλιάδες  εννιακόσιες 
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πενήντα δύο (307.952) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα 

(29,00) ευρώ εκάστη. 

   6δ) Με την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με αρ.55/30-6-2014 η οποία 

αναβλήθηκε για της 30/7/2014 η οποία θεωρείται συνέχιση  αποφασίζεται αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα έξη χιλιάδες πεντακόσια 

πενήντα ευρώ (56.550,00) δια κεφαλαιοποιήσεως των αποθεματικών και 

συγκεκριμένα από λογ/σμό διαφορές από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων, 

εκδίδοντας χίλιες ενιακόσιες πενήντα (1.950) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 

αξίας είκοσι εννέα ευρώ (29)  εκάστη, και το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο 

ποσόν των οκτώ εκατομμυρίων ενιακοσίων ογδόντα επτά εκατό πενήντα οκτώ ευρώ 

(8.987.158,00), διαιρούμενο σε τριακόσιες εννέα χιλιάδες  εννιακόσιες  δύο 

(309.902) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα (29,00) ευρώ 

εκάστη. 

   6ε)   Με την αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων με  αρ. 61α/14.6.2019   

αποφασίζεται μείωση Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τέσσερα 

εκατομμύρια οκτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ  και ογδόντα δύο λεπτά 

(4.000.834,82 €) με μείωση ονοματικής αξίας των μετοχών κατά δώδεκα  ευρώ και 

ενενήντα ένα λεπτά (12,91).  

Τελικά μετά την ανωτέρω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου το Μετοχικό Κεφάλαιο 

θα ανέρχεται στο ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακόσιες ογδόντα έξι 

χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (4.986.323,18€)   

διαιρούμενο σε τριακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δύο (309.902 μετοχές) αξίας 

16,09 ανά μετοχή. 

7)Με  την  επιφύλαξη  της  παραγράφου  9  του  άρθρου  αυτού,  ορίζεται   ότι  

κατά  τη  διάρκεια  της  πρώτης  πενταετίας  από  τη  σύσταση  της  εταιρίας,  ή  

μέσα  σε  πέντε  (5)  έτη  από  τη  σχετική  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  το  

Διοικητικό  Συμβούλιο  έχει δικαίωμα,  με  απόφασή  του  που  λαμβάνεται  με  

πλειοψηφία  των  δύο  τρίτων  (2/3)  του  συνόλου  των  μελών  του,  μπορεί 

α.α.  να  αυξάνει  το  μετοχικό  κεφάλαιο  ολικά  ή  μερικά  με  την  έκδοση  

νέων  μετοχών  για  ποσόν  που  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  το  ποσόν  του  

μετοχικού  κεφαλαίου  που  έχει  καταβληθεί  αρχικά, 
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α.β. να  εκδίδει  ομολογιακά  δάνεια  με  την  έκδοση  ομολόγων  μετατρέψιμων  

σε  μετοχές  για ποσόν  που  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  το  μισό  του  

καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  οι  

διατάξεις  των παραγράφων  2  και  3  του  άρθρου  3α  του  Κωδ.  Νόμου  

2190/20.  

β) Οι  πιο  πάνω  εξουσίες  μπορούν  να  εκχωρούνται  στο  Διοικητικό 

Συμβούλιο  και  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης,  η  οποία  υπόκειται  στις  

διατυπώσεις  δημοσιότητας  του   άρθρου 7β του  Κ.Ν.  2190/20. Στην  περίπτωση  

αυτή,  το  μεν  μετοχικό  κεφάλαιο  μπορεί  να  αυξάνεται  μέχρι  το  ποσόν  του  

κεφαλαίου  που  είναι  καταβεβλημένο  κατά  την  ημερομηνία  που  χορηγήθηκε  

στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  η  εν  λόγω  εξουσία , το  δε  ύψος  του  ομολογιακού  

δανείου  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  μισό  του  καταβεβλημένου  μετοχικού  

κεφαλαίου  κατά  την  ίδια  ημερομηνία. 

γ)  Οι  πιο  πάνω  εξουσίες  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  μπορούν  να  

ανανεώνονται  από  τη  Γενική  Συνέλευση   για  χρονικό  διάστημα  που  δεν  

υπερβαίνει  τα πέντε  (5)  έτη  για  κάθε  ανανέωση  και  η  ισχύς  τους  αρχίζει  

μετά  τη  λήξη  της  κάθε  πενταετίας. 

Η  απόφαση  αυτή  της  Γενικής  Συνέλευσης,  υπόκειται  στις  διατυπώσεις  

δημοσιότητας  του  άρθρου  7β  του  Κωδικ.  Νόμου  2190/20  ως  ισχύει.  

8)Με  την  επιφύλαξη  της παρ.  9  του άρθρου  αυτού,   η  Γενική  Συνέλευση  έχει  

το  δικαίωμα  με  απόφασή  της  λαμβανομένη  κατά  τις διατάξεις  της  απαρτίας  

και  πλειοψηφίας  που  προβλέπονται  από  το  άρθρο  23  του  παρόντος  

καταστατικού,  να  αυξάνει  ολικά  ή  μερικά  το  εταιρικό  κεφάλαιο  με  την  

έκδοση  νέων   μετοχών  μέχρι  το  πενταπλάσιο  του  αρχικά  καταβεβλημένου  

κεφαλαίου. 

9)  α) Κατ’  εξαίρεση  των  διατάξεων  των  δύο  προηγουμένων  παραγράφων,  

εάν  τα  αποθεματικά  της  εταιρίας  υπερβαίνουν  το  ένα  τέταρτο  (1/4)  του  

καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  τότε  απαιτείται  πάντα  απόφαση  της  

Γενικής  Συνέλευσης,  με  την  εξαιρετική  απαρτία  και  πλειοψηφία  του  άρθρου  

24  του  παρόντος. 
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β) Οι  αποφασιζόμενες  αυξήσεις  του  κεφαλαίου  που  αποφασίζονται   

σύμφωνα  με  τις  παρ.  7  και  8  του  άρθρου  αυτού,  δεν  αποτελούν  

τροποποίηση  του  καταστατικού. 

γ) Η  αρμοδιότητα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  να  αυξάνει  το  μετοχικό  

κεφάλαιο  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  7  μπορεί  να  ασκηθεί  παράλληλα  με  

αυτήν  της  Γενικής  Συνέλευσης  κατά  την  παράγραφο  8  του  παρόντος  

άρθρου.». 

 

Μετά ταύτα μη υπάρχοντος ετέρου θέματος ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κύριος Αγάπιος 

Αρ. Καραγεωργίου κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης .  

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  και υπογράφεται ως 

έπεται.- 

         

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                      

ΑΓΑΠΙΟΣ Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ           ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Β. ΣΑΒΒΑΣ                                                  
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