
Αλαθνίλσζε - Η αλώλπκε εηαηξεία ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ αλαθνηλώλεη όηη ηε Γεπηέξα 30 Μαίνπ 2016 ζηα γξαθεία 
ηεο εηαηξείαο, ζηνλ Άγην Αλδξέα Ν. Καβάιαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε Σαθηηθή 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, ζηελ νπνία παξέζηεζαλ απηνπξνζώπσο ή 
δη' αληηπξνζώπνπ έμη (6) κέηνρνη, εθπξνζσπνύληεο 9.496.780 κεηνρέο ζε 
ζύλνιν 13.230.000 κεηνρώλ, ήηνη πνζνζηό 71,78% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο. πγθεληξώλνληαο ηελ απαηηνύκελε εθ ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ λόκνπ απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε 
ζπδήηεζε θαη έιαβε απόθαζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 
Θέμα 1ο : Απνθαζίζηεθε κε ςήθνπο 9.496.780 ήηνη πακςεθεί ε έγθξηζε ησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ηεο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο 
έθζεζεο ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ρξήζεο 1/1-31/12/2015 ζε εηαηξηθή 
θαη ελνπνηεκέλε βάζε.  
 
 Θέμα 2ο: Απνθαζίζηεθε κε ςήθνπο 9.496.780 ήηνη πακςεθεί ε απαιιαγή 
ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ ειεγθηή από θάζε επζύλε 
απνδεκηώζεσο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο 2015. 
 
Θέμα 3ο : Απνθαζίζζεθε κε ςήθνπο 9.496.780 ήηνη πακςεθεί ε εθινγή ηεο 
ειεγθηηθήο εηαηξίαο .Ο.Λ. ΑΔ – ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΙΣΔ γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο ρξήζεο 2016. 
 
Θέμα 4ο :  Δγθξίζεθε κε ςήθνπο 9.496.780  ήηνη πακςεθεί ζύκβαζε κε κέινο 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 23α ηνπ Ν.2190/1920. 

 
Θέμα 5ο : Απνθαζίζηεθε κε ςήθνπο 9.496.780 ήηνη πακςεθεί  ε εθινγή λέαο 
επηηξνπήο ειέγρνπ σο θάησζη: 
 

1. Άγγελος Τζαηζούλης 
2. Ελένη Σαμαρά 
3. Φωηεινή Παπαδημηηρίοσ 

 
 
Θέμα 6ο: Απνθαζίζζεθε κε ςήθνπο 9.496.780 ήηνη πακςεθεί λα παξαζρεζεί 
ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξίαο ε δπλαηόηεηα λα κεηαβηβάζεη ζε 
εμσηεξηθό ζπλεξγάηε ή ζε ππάιιειν ηεο εηαηξίαο ην ζύλνιν ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ αλαθνξηθά κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξίαο πνπ αθνξά 
ζηε ζπκκεηνρή ηεο ζε δεκόζηνπο δηαγσληζκνύο πξνκεζεηώλ παληόο είδνπο, 
αλαζέηνληάο ηνπ ην ζύλνιν ηεο δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη εθπξνζώπεζεο ηεο 
εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηε δξαζηεξηόηεηα απηή, ν νπνίνο ζα θαζίζηαηαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή κόλνο αξκόδηνο θαη ππεύζπλνο γηα ηε λόκηκε θαη 
πξνζήθνπζα άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
 
 
Θέμα 7ο : Απνθαζίζζεθε κε ςήθνπο 9.496.780 ήηνη πακςεθεί ε κείσζε ηνπ 
αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ κε ζπλέλσζε (reverse split) 4 παιαηώλ κεηνρώλ γηα 
θάζε λέα κεηνρή, ήηνη ε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ από 13.230.000 ζε 
3.307.500 κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 
0,30 επξώ ζε 1,20 επξώ θαη ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 



ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο. Παξάιιεια εμνπζηνδνηήζεθε νκόθσλα θαη 
πακςεθεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 
ηελ πινπνίεζε ηεο απόθαζεο. 
 
Θέμα 8ο : Απνθαζίζζεθε κε ςήθνπο 9.496.780 ήηνη πακςεθεί ε κείσζε ηνπ 
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ  θαηά ην πνζό ησλ επξώ 793.800 κε επηζηξνθή 
θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο 0,24 επξώ αλά κεηνρή, κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο 
αμίαο ηεο κεηνρήο από 1,20 επξώ ζε 0,96 επξώ θαη  ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο ε Γεληθή 
ζπλέιεπζε νκόθσλα θαη πακςεθεί εμνπζηνδνηεί ην Γ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο 
λόκηκεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απόθαζεο απηήο.  
 
Θέμα 9ο : Γε ιήθζεθαλ απνθάζεηο.  
 

 


