ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΘΕΜΑ 1Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο
εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο 31/12/2014 θαζώο θαη ησλ
ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ
Ειεγθηή.
Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο πνπ
έιεμε ηελ 31.12.2014 θαζώο θαη ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Οξθσηνύ
Διεγθηή.
ΘΕΜΑ 2ν : Επηθύξσζε ηνπ ηξόπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδώλ ηεο ρξήζεο
1/1/2014 έσο 31/12/2014.
Πξνηείλεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ρξήζεο 2014.
ΘΕΜΑ 3ν : Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
από ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2014.
Πξνηείλεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα κελ δνζνύλ ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από ηα θέξδε ρξήζεσο 2014.
ΘΕΜΑ 4ν : Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ
Οξθσηνύ Ειεγθηή από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
εηαηξείαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 01/01/2014 31/12/2014.
Πξνηείλεηαη ε απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ
Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε επζύλε γηα ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο θαηά ηελ
εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.14. Ο θ. Πξόεδξνο δηαβάδεη ηελ έθζεζε ηνπ
Οξθσηνύ Διεγθηή γηα ηελ ρξήζε 1/1/2014 -31/12/2014. Δλώ γίλεηαη ζπδήηεζε
δίλνληαη νη απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο θαη εγθξίλεηαη νκόθσλα.
ΘΕΜΑ 5ν : Εθινγή ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ Οξθσηνύ Ειεγθηή γηα
ηε ρξήζε 2015.

Η Γεληθή πλέιεπζε θαιείηαη λα εθιέμεη έλα (1) Σαθηηθό θαη έλα (1)
Αλαπιεξσκαηηθό Οξθσηό – Διεγθηή – Λνγηζηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2015 έσο 31
Γεθεκβξίνπ 2015 θαη λα εγθξίλεη ηηο ακνηβέο ηνπο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην
εηζεγείηαη ηελ εθινγή ησλ αλσηέξσ νξθσηώλ ειεγθηώλ από ηελ ειεγθηηθή
εηαηξεία .Ο.Λ. A.E. ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΙΣΔ, δηεύζπλζε Φσθ. Νέγξε 3 –
Αζήλα θαη κε Αξ. Μ.ΟΔΛ 125.
ΘΕΜΑ 6ν : Έγθξηζε ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 23α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Πξνηείλεηαη όπσο εγθξηζεί από ηε Γεληθή πλέιεπζε ε ππνγξαθείζα κέζα ζην
2014 ζύκβαζε κε ηνλ θ. Παζράιε Κηηζηθόπνπιν ν νπνίνο πξνζειήθζε σο
ππάιιεινο γξαθείνπ κε κηθηό κεληαίν κηζζό 780,00 επξώ.
ΘΕΜΑ 7ν : Αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο
ηεο δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην κε αύμεζε ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,30 επξώ ζε 0,38 επξώ θαη
ηαπηόρξνλε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηώλ
ζηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο
κεηνρήο από 0,38 επξώ ζε 0,30 επξώ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5
παξ. 1 ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
Γεδνκέλνπ όηη ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο είλαη ζηα 0,30 επξώ πνπ είλαη θαη
ην θαηώηαην όξην βάζεη ηνπ Ν. 2190/1920 ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην εηζεγείηαη
ηελ αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζηα 0,38 επξώ κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο
δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην.
Πεξαηηέξσ εηζεγείηαη ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαηά ην
πνζό ησλ επξώ 1.058.400 , κε επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο 0,08 επξώ
αλά κεηνρή, κε ηζόπνζε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη έηζη ην
κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 3.969.000 επξώ δηαηξνύκελν ζε
13.230.000 Αλώλπκεο θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 επξώ ε θάζε κία.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εμνπζηνδνηείηαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο
ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απόθαζεο απηήο, β) Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
Αξζξν 5
Εηαηξηθό Κεθάιαην.
1.-α) Σν
αξρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο ήηαλ δξρ. νγδόληα εθαηνκκύξηα
(80.000.000) δηαηξνύκελν ζε νθηώ ρηιηάδεο (8.000) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο ε θάζε κία δέθα ρηιηάδεο (10.000) δξρ. θαη θαηαβιήζεθε ζε
είδνο θαηά εβδνκήληα επηά εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο πελήληα πέληε ρηιηάδεο
ελληαθόζηεο πελήληα (77.555.950) δξρ. (θαζαξά πεξηνπζία ηεο ΔΛΒΔ Δ.Π.Δ.) θαη

κεηξεηά θαηά δύν εθαηνκκύξηα ηεηξαθόζηεο ζαξάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο πελήληα
δξρ. (2.444.050) .(Φ.Δ.Κ. 2503/8.10.1987 θύιιν ηνπ Σεύρνπο Α.Δ. & Δ.Π.Δ.).
β) Με απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηελ 31.12.1989 ην παξαπάλσ θεθάιαην
απμήζεθε θαηά δύν εθαηνκκύξηα (2.000.000) δξαρκέο κε ηελ έθδνζε δηαθνζίσλ
(200) λέσλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα ρηιηάδσλ (10.000)
δξρ. ε θάζε κία κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο ε νπνία πξνέθπςε από ηελ
αλαπξνζαξκνγή ησλ γεπέδσλ θαη θηηζκάησλ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία έγηλε
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δ.2665/88 απόθαζεο Τπ. Οηθνλνκηθώλ. (Φ.Δ.Κ.
293/8.2.88 ηέπρνο Α.Δ. & Δ.Π.Δ.).
γ) Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ 21.02.1992 ην κεηνρηθό
θεθάιαην απμήζεθε θαηά ην πνζό ησλ δέθα νθηώ εθαηνκκπξίσλ (18.000.000)
δξρ. κε θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη ηελ έθδνζε ρηιίσλ νθηαθνζίσλ (1.800) λέσλ
θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα ρηιηάδσλ (10.000) δξρ. ε
θάζε κία (ΦΔΚ. 656/04.03.1991 ηεύρνο Α.Δ. & Δ.Π.Δ.).
δ) Με απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηελ 30.12.1993 ην
κεηνρηθό θεθάιαην απμήζεθε θαηά εμήληα επηά εθαηνκκύξηα (67.000.000)
δξαρκέο αθελόο κελ κε θαηάζεζε δξαρκώλ εθαηόλ ηξηάληα ηξεηο ρηιηάδεο
δηαθόζηεο ηξηάληα κία (133.231) θαη αθεηέξνπ κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο δηαθνξάο
αλαπξνζαξκνγήο εμήληα έμη εθαηνκκύξηα νθηαθόζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο
επηαθόζηεο εβδνκήληα ελλέα (66.866.779) δξαρκέο, ε νπνία πξνέθπςε από ηελ
αλαπξνζαξκνγή ησλ γεπέδσλ, ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ζπζζσξεπκέλσλ
απνζβέζεσλ ησλ θηηξίσλ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία έγηλε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 2065/92, από ηελ ππεξαμία ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Δ.2665/88
απόθαζε Τπ. Οηθνλνκηθώλ θαη ηηο δηαθνξέο εθηηκήζεσο ζύκθσλα κε ην
Ν.1297/72, κε έθδνζε έμη ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ (6.700) λέσλ νλνκαζηηθώλ
κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα ρηιηάδεο (10.000) δξρ. ε θάζε κία. (Φ.Δ.Κ.
380/28.01.1994 ηεύρνο Α.Δ. & Δ.Π.Δ.)
ε) Με απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηελ 02.04.1994
ην κεηνρηθό θεθάιαην απμήζεθε θαηά νθηώ εθαηνκκύξηα (8.000.000) δξρ. κε ηελ
θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη ηελ έθδνζε νθηαθνζίσλ (800) λέσλ νλνκαζηηθώλ
κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα ρηιηάδσλ (10.000) δξρ. ε θάζε κία.
ζη) H Eθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο πνπ πάξζεθε ζηηο
10.03.1995 απνθάζηζε ηα εμήο:
* Tελ κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από δέθα ρηιηάδεο δξρ. (10.000)
ζε εθαηό δξρ. (100) θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιηώλ κεηνρώλ κε ηελ έθδνζε
ελόο εθαηνκκπξίνπ επηαθνζίσλ πελήληα (1.750.000) λέσλ θνηλώλ αλσλύκσλ
κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηό (100) δξρ. ε θάζε κία.
* Σελ εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Αζελώλ.
* Σελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά ηξηάληα πέληε εθαηνκκύξηα
(35.000.000) κε ηελ έθδνζε ηξηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (350.000) λέσλ
θνηλώλ αλσλύκσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηό (100) δξρ. θαη ηηκή δηάζεζεο
ρηιίσλ εθαηόλ πελήληα (1.150) δξρ. ε θάζε κία. Η δηαθνξά από ηελ έθδνζε ησλ
λέσλ κεηνρώλ ππέξ ην άξηην ηξηαθόζηα εμήληα επηά εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο

ρηιηάδεο (367.500.000) δξρ. ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ «εηδηθό
απνζεκαηηθό από ηελ έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην». Οη παξαπάλσ ηξηαθόζηεο
πελήληα ρηιηάδεο (350.000) λέεο κεηνρέο απνθαζίζζεθε όπσο δηαηεζνύλ ζην
επελδπηηθό θνηλό κε δεκόζηα εγγξαθή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
350/85 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην Ν.1914/90 θαη ηελ απόθαζε ΤΠΔΘΟ
119/ΔΚ/50454/15.12.89.
* Σελ κεηαηξνπή ησλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ζε αλώλπκεο.
* Οη παιαηνί κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο παξαηηήζεθαλ ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο επί
ηεο αύμεζεο θεθαιαίνπ κέζσ Γεκόζηαο Δγγξαθήο γηα λα επηηεπρζεί ε
απαηηνύκελε δηαζπνξά.
Έηζη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κεηά ηελ εηζαγσγή ζηελ Παξάιιειε
Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Αζελώλ, αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ
δξρ. δηαθόζηα δέθα εθαηνκκύξηα (210.000.000) δξρ. θαη δηαηξείηαη ζε δύν
εθαηνκκύξηα εθαηό ρηιηάδεο (2.100.000) αλώλπκεο θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο εθαηό (100) δξρ. ε θάζε κία.
δ) Mε απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26/6/1997 απμήζεθε ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο
θαηά ην πνζό ησλ 609.000.000 δξρ. κε έθδνζε 4.200.000 θνηλώλ αλσλύκσλ
κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο 130 δξρ. ε θάζε κία θαζώο θαη ηελ αύμεζε ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ παιαηώλ κεηνρώλ από 100 δξρ. ζε 130 δξρ. Η σο άλσ
αύμεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θεθαιαηνπνίεζε α) ηεο δηαθνξάο από έθδνζε
κεηνρώλ ππέξ ην άξηην δξρ. 367.500.000 θαη β) κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ
ππνινίπνπ θεξδώλ δξρ. 241.500.000, ήηνη ζπλνιηθό πνζό αύμεζεο 609.000.000
δξρ.
ε) Με απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24/7/1998 κεηώλεηαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ παιαηώλ
κεηνρώλ από 130 δξρ. ζε 100 δξρ. ε θάζε κία. Με ηελ ίδηα σο άλσ απόθαζε ηεο
Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απμάλεηαη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο θαηά
ην πνζό ησλ 126.000.000 δξρ. κε έθδνζε 1.260.000 λέσλ θνηλώλ αλσλύκσλ
κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο 100 δξρ. ε θάζε κία. Η σο άλσ αύμεζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο δηαθνξάο πνπ πξνέθπςε από ηελ
απνξξόθεζε ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο «LORD INTERNATIONAL ABEE» πνζνύ
δξρ. 98.000.000 θαη κε θεθαιαηνπνίεζε ππνινίπνπ θεξδώλ παξειζνπζώλ
ρξήζεσλ πνζνύ δξρ. 28.000.000.
ζ) Με απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21/12/1998 απμήζεθε ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο
κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο ππεξαμίαο ε νπνία πξνέθπςε από ηελ
αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο (γεπέδσλ, θηηξίσλ) θαη’
επηηαγή ηνπ Ν. 2065/92 πνζνύ δξρ. 94.500.000. Η θεθαιαηνπνίεζε ζα γίλεη κε
αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 100 δξρ. ζε 110 δξρ. ε θάζε κία.
η) Με απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17/3/1999 απμήζεθε ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο
θαηά ην πνζό ησλ 415.800.000 δξαρκώλ κε έθδνζε 3.780.000 λέσλ αλσλύκσλ
κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο 110 δξρ. θαη ηηκή δηάζεζεο 600 δξρ. ε θάζε κία, νη

νπνίεο ζα είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ. Η ππέξ ην άξηην δηαθνξά από ηελ έθδνζε
ησλ παξαπάλσ 3.780.000 κεηνρώλ, εθ δξρ. 1.852.200.000 ζα κεηαθεξζεί ζε
απνζεκαηηθό, «εμ εθδόζεσο κεηνρώλ ππέξ ην άξηην».
θ) Η Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2001 απνθάζηζε ηελ κεηαηξνπή ηνπ
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη ζε επξώ κε
αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από (110) δξρ. ζε (112,4475) ή
(0,33) επξώ κε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε
θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθνξάο πνπ πξνέθπςε από ηελ αλαπξνζαξκνγή
ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ηεο εηαηξείαο ζύκθσλα κε ην Ν. 2065/92 θαηά ην πνζό
ησλ ηξηάληα δύν εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ νγδόληα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ είθνζη
πέληε (32.380.425) δξρ.
Έηζη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλήιζε ζην ζπλνιηθό πνζό ηνπ ελόο δηο
ηεηξαθνζίσλ νγδόληα επηά εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ νγδόληα ρηιηάδσλ
ηεηξαθνζίσλ είθνζη πέληε (1.487.680.425) δξαρκώλ ή ηέζζεξα εθαηνκκύξηα
ηξηαθόζηεο εμήληα πέληε ρηιηάδεο ελληαθόζηα (4.365.900) επξώ θαη δηαηξνύκελν
ζε δέθα ηξία εθαηνκκύξηα δηαθόζηεο ηξηάληα ρηιηάδεο (13.230.000) αλώλπκεο
θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηόλ δώδεθα θαη ηέζζεξα ηέζζεξα
εβδνκήληα πέληε (112,4475) δξρ. ή κεδέλ θαη ηξηάληα ηξία (0,33) επξώ ε θάζε
κία.
ι) Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 30
Ινπλίνπ 2003 απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο α)
κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο ε νπνία πξνέθπςε από ηελ αλαπξνζαξκνγή
ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο (γεπέδσλ, θηηξίσλ) θαη’ επηηαγήλ ηνπ Ν.
2065/92 πνζνύ επξώ 150.817,99 θαη β) κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθνξάο
από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην πνζνύ επξώ 113.782,01 ήηνη ζπλνιηθό πνζό
αύμεζεο 264.600 επξώ. Η θεθαιαηνπνίεζε ζα γίλεη κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο
αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,33 επξώ ζε 0,35 επξώ ε θάζε κία.
κ) Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28
Ινπλίνπ 2011 απνθάζηζε ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά
ην πνζό ησλ 396.900 επξώ, κε επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο 0,03 επξώ
αλά κεηνρή, κε ηζόπνζε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,35
επξώ ζε ν,32 επξώ.
λ) Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 5
Ινπλίνπ 2012 απνθάζηζε ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά
ην πνζό ησλ 264.600 επξώ, κε επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο 0,02 επξώ
αλά κεηνρή, κε ηζόπνζε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,32
επξώ ζε 0,30 επξώ.
μ) Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19
Ινπλίνπ 2013 απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε
θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην πνζνύ
επξώ 264.600 κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,30 επξώ ζε
0,32 επξώ θαη ηαπηόρξνλα ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο
θαηά ην πνζό ησλ 264.600 επξώ, κε επηζηξνθή κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο 0,02

επξώ αλά κεηνρή, κε ηζόπνζε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από
0,32 επξώ ζε 0,30 επξώ.
ν) Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3
Ινπλίνπ 2014 απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε
θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην πνζνύ
επξώ 396.900 κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,30 επξώ ζε
0,33 επξώ θαη ηαπηόρξνλα ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο
θαηά ην πνζό ησλ 396.900 επξώ, κε επηζηξνθή κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο 0,03
επξώ αλά κεηνρή, κε ηζόπνζε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από
0,33 επξώ ζε 0,30 επξώ.
π) Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9
Ινπλίνπ 2015 απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε
θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην πνζνύ
επξώ 1.058.400 κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 0,30 επξώ ζε
0,38 επξώ θαη ηαπηόρξνλα ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο
θαηά ην πνζό ησλ 317.520 επξώ, κε επηζηξνθή κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο 0,08
επξώ αλά κεηνρή, κε ηζόπνζε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από
0,38 επξώ ζε 0,30 επξώ.
Έηζη ζήκεξα ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό
ησλ ηξηώλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ εμήληα ελλέα ρηιηάδσλ (3.969.000) επξώ
θαη δηαηξείηαη ζε δέθα ηξία εθαηνκκύξηα δηαθόζηεο ηξηάληα ρηιηάδεο (13.230.000)
νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο κεδέλ θαη ηξηάληα (0,30) επξώ ε θάζε
κία.
ΘΕΜΑ 8ν : Εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εηζεγείηαη ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα
ηελ πξνζερή πεληαεηία.
Πξνηείλνληαη δε ηα θάησζη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σειέκαρνο Κηηζηθόπνπινο ηνπ Παζράιε, εθηειεζηηθό κέινο
Ronald Barkshire ηνπ Henry, εθηειεζηηθό κέινο
Παζράιεο Κηηζηθόπνπινο ηνπ Σειέκαρνπ, κε εθηειεζηηθό κέινο
Φσηεηλή Παπαδεκεηξίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, κε εθηειεζηηθό κέινο
Άγγεινο Σζαηζνύιεο ηνπ ππξίδσλα, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο
Αζαλαζία Παπαγάθε ηνπ Γεσξγίνπ, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο
Διέλε ακαξά ηνπ Δκκαλνπήι, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο

ΘΕΜΑ 9ν : Δηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο.

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνβαίλεη ζε δηάθνξεο αλαθνηλώζεηο γηα
ζέκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ελεκεξώλεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ πνξεία ησλ
εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε.

