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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.Α. Αλλαµανής
Ανώνυµος Εταιρεία Καπνού Α.Ε.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Την 25/10/2011 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας (∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε.
Θεσσαλονίκης) η υπ’ αριθµ. 11089/25−10−2011 απόφασή
µας, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρ−

θρων 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
30, 31, 32, 33 και 34 του καταστατικού της Ανώνυµης
Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.Α. Αλλαµανής Ανώνυµος
Εταιρεία Καπνού Α.Ε.» και µε αριθµό Μητρώου 378/62/
Β/86/1471, στα πλαίσια εναρµόνισής του κατά τις δια−
τάξεις του νόµου 3604/2004, σύµφωνα µε την απόφαση
της από 29/06/2011 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της.
Ολόκληρο το νέο κείµενο του τροποποιηµένου−εναρ−
µονισµένου καταστατικού έχει ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ –
ΣΚΟΠΟΣ – Ε∆ΡΑ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυµία
Συνίσταται Ανώνυµος Εταιρεία µε την επωνυµία «Γ. Α.
ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ Α.Ε.».
Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας µε πρόσωπα
της αλλοδαπής η εταιρική επωνυµία µπορεί να χρησι−
µοποιηθεί µε λατινικά ψηφία ως εξής: «G. A. ALLAMANIS
TOBACCO S.A.»
Άρθρο 2
Σκοπός
Η συνιστώµενη εταιρεία έχει σαν σκοπό:
1. α) Την αγορά, την µεταποίηση (επεξεργασία) και
πώληση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ελλάδος
καπνών κατεργασµένων ή όχι, σε οποιαδήποτε µορφή,
για δικό της λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων.
β) Την ανάληψη και εκτέλεση παραγγελιών τρίτων
για καπνά.
γ) Την εκτέλεση κάθε σχετικής προς τους παραπάνω
σκοπούς εργασίας και κάθε άλλης εµπορικής ή βιοµη−
χανικής εργασίας.
δ) Την εκµετάλλευση των ακινήτων ιδιοκτησίας της µε
κάθε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης και της εκµίσθωσης
αυτών σε τρίτους για οποιαδήποτε νόµιµη χρήση.
ε) Την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, ήτοι την αποθή−
κευση, συντήρηση και µεταποίηση καπνών ή και οποιου−
δήποτε άλλου εµπορεύµατος ή προϊόντος.
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2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπο−
ρεί:
α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο
ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή γραφεία ή πρακτορεία
οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµε−
δαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό.
Άρθρο 3
Έδρα
Έδρα της Εταιρείας, η οποία ορίσθηκε µε το αρχικό
καταστατικό ο ∆ήµος Αθηναίων, ορίζεται από 1ης Ια−
νουαρίου 1992 ο ∆ήµος Πυλαίας, ήδη ∆ήµος Χορτιάτη−
Πυλαίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Άρθρο 4
∆ιάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται µέχρι 31/12/2050
σύµφωνα µε την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέ−
λευσης των µετόχων της 28/12/2000.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ −ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίσθηκε
σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχµές διαιρούµενο
σε 20.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας εικοσιπέντε (25)
δραχµών η κάθε µία και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε
µετρητά (Φ.Ε.Κ 411/20−12−1954). Ακολούθησαν οι παρα−
κάτω αυξήσεις:
1) Κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) δραχ−
µές µε έκδοση 30.000 µετοχών των εικοσιπέντε (25) δρχ.
η κάθε µία και κατεβλήθη σε µετρητά (απόφαση της
Γεν. Συνελεύσεως 15/10/1955).
2) Κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) δρχ.
µε έκδοση 7.500 µετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε
µία και καταβλήθηκε σε µετρητά (απόφαση της Γεν.
Συνελεύσεως 25/11/1957).
3) Κατά ένα εκατοµµύριο (1.000.000) δρχ. µε έκδοση
10.000 µετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε µία και
καταβλήθηκε σε µετρητά (απόφαση της Γεν. Συνελεύ−
σεως 30/6/1958).
4) Κατά ένα εκατοµµύριο (1.000.000) δρχ. µε έκδοση
10.000 µετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε µία και κα−
ταβλήθηκε σε µετρητά (απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως
29/8/1960). Με την αντικατάσταση των µετοχών ονοµα−
στικής αξίας εικοσιπέντε (25) δρχ. µε νέες των εκατόν
(100) δρχ. το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε 4.000.000 δρχ.
διαιρούµενο σε 40.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 100
δρχ. η κάθε µία.
5) Κατά δώδεκα εκατοµµύρια (12.000.000) δρχ. µε έκ−
δοση 12.000 µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία.
Το ποσό αυτό καλύφθηκε µε την υπεραξία των παγίων
στοιχείων της Εταιρείας σύµφωνα µε τον Α.Ν. 148/1967
(απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 19/12/1970). Μετά την αντι−
κατάσταση των µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν

(100) δρχ. µε νέες των χιλίων (1.000) δρχ. το Μετοχικό
Κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα έξι εκατοµµύρια (16.000.000)
δρχ. διαιρούµενο σε 16.000 µετοχές των χιλίων (1.000)
δρχ. η κάθε µία.
6) Κατά πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) δρχ. µε έκ−
δοση 5.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας χιλίων
(1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε µε
κεφαλαιοποίηση: α) Ειδικού αποθεµατικού Ν.∆.2901 δρχ.
424.936,90 και β) Ειδικού αποθεµατικού Ν.∆.3123 δρχ.
4.575.063,10, σύµφωνα µε τον Α.Ν. 148/1967 άρθρο 1 παρ.
1 και 5 (απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/9/1972).
7) Κατά επτά εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες
(7.200.000) δρχ. µε έκδοση 7.200 νέων µετοχών των
χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε
α) κατά ποσό 7.011.793 δρχ. µε την υπεραξία των παγίων
στοιχείων της Εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν.542/1977
και β) κατά ποσό 188.207 δρχ. µε καταβολή µετρητών
(απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1977).
8) Κατά σαράντα επτά εκατοµµύρια οκτακόσιες χι−
λιάδες (47.800.000) δρχ. µε έκδοση 47.800 µετοχών των
χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε
α) κατά ποσό 47.637.515 δρχ. µε την υπεραξία των παγί−
ων στοιχείων της Εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν.1249/1982
και β) κατά ποσό 162.485 δρχ. µε καταβολή µετρητών
(απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1982).
9) Κατά εκατόν είκοσι επτά εκατοµµύρια (127.000.000)
δρχ. µε έκδοση 127.000 µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ.
η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό
126.624.849 δρχ. µε την υπεραξία των παγίων στοιχείων
της Εταιρείας σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση
Ε.2665/1988 και β) κατά ποσό 375.151 δρχ. µε καταβολή
µετρητών (απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1989).
10) Κατά ογδόντα τέσσερα εκατοµµύρια (84.000.000)
δρχ. µε έκδοση 84.000 µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ.
η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό
82.607.000 δρχ. µε την υπεραξία των παγίων στοιχείων
της Εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν.2065/92 και β) κατά
ποσό 1.393.000 δρχ. µε καταβολή µετρητών (απόφαση
της Γεν. Συνελεύσεως 26/6/1993).
11) Κατά εκατόν πενήντα επτά εκατοµµύρια διακόσιες
χιλιάδες (157.200.000) δρχ. µε έκδοση 157.200 µετοχών
των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύ−
φθηκε α) κατά ποσό 157.081.000 δρχ. µε την υπεραξία
των παγίων στοιχείων της Εταιρείας σύµφωνα µε τον
Ν.2065/92 και β) κατά ποσό 119.000 δρχ. µε καταβολή
µετρητών (απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 27/6/1997).
12) Κατά εκατόν σαράντα ένα εκατοµµύρια οκτακόσιες
χιλιάδες (141.800.000) δρχ. µε έκδοση 141.800 µετοχών
των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό κα−
λύφθηκε α) κατά ποσό 141.708.787 δρχ. µε την διαφορά
αναπροσαρµογής της αξίας συµµετοχών της Εταιρείας
στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλης Α.Ε. και β) κατά ποσό
91.213 δρχ. µε καταβολή µετρητών (απόφαση της Γεν.
Συνελεύσεως 30/6/1999).
13) Κατά εκατόν εξήντα εννέα εκατοµµύρια (169.000.000)
δρχ. µε έκδοση 169.000 µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ.
η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό
168.888.256 δρχ. µε την διαφορά αναπροσαρµογής της
αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρείας σύµφωνα µε
τον Ν.2065/92 και β) κατά ποσό 111.744 δρχ. µε καταβολή
µετρητών (απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 29/6/2001).
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14) Με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως της 14/6/2002
και σε εφαρµογή του Άρθρου 12 του Ν.2842/2000
µετατράπηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής από
1.000 δραχµές σε 2,93 ευρώ και στρογγυλοποιήθηκε
σε 3 ευρώ η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο
της Εταιρείας ανήλθε σε 2.215.150 ευρώ και µετά την
στρογγυλοποίηση σε 2.265.000 ευρώ διαιρούµενο σε
755.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε µία.
Το ποσό της αυξήσεως 52.850 ευρώ, λόγω στρογγυ−
λοποιήσεως, καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση φορολο−
γηθέντων αποθεµατικών (απόφαση Γεν. Συνελεύσεως
14/6/2002).
15) Κατά ένα εκατοµµύριο τριάντα πέντε χιλιάδες
(1.035.000) ευρώ µε έκδοση 345.000 νέων µετοχών
ονοµαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε µία. Το ποσό
αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό 813.034,61 ευρώ από δι−
αφορά αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων στοι−
χείων της Εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν.2065/92, β) κατά
ποσό 3.550,64 ευρώ από την διαφορά που προέκυψε
κατά την µετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ, γ) κατά
ποσό 52.454,11 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση κερδών φο−
ρολογηθέντων βάση του Ν. 2579/98 και δ) κατά ποσό
165.960,64 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων
και µη διανεµηθέντων κερδών.(απόφαση Γεν. Συνελεύ−
σεως 27/6/2005).
16) Κατά ένα εκατοµµύριο εκατόν χιλιάδες (1.100.000)
ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών
κατά €1, από €3 σε €4. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά
ποσόν €1.069.394,86 από διαφορά αναπροσαρµογής της
αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρείας σύµφωνα µε
τον Ν.2065/92, και β) κατά ποσόν €30.605,14 µε κεφαλαι−
οποίηση µέρους του εκτάκτου αποθεµατικού (απόφαση
Γεν. Συνελεύσεως 25/6/2010).
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχε−
ται σε τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες
(4.400.000) ευρώ διαιρούµενο σε 1.100.000 µετοχές ονο−
µαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ η κάθε µία.
Άρθρο 6
Μετοχές
1. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους
ονοµαστικές.
2. Για την µετατροπή των µετοχών σε ανώνυµες απαι−
τείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων
κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του
παρόντος.
3. Όσο οι µετοχές της Εταιρείας παραµένουν στο σύ−
νολό τους ονοµαστικές, η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε
έκδοση µετοχικών τίτλων. Τηρεί όµως ειδικό βιβλίο µε−
τόχων και µετοχών, στο οποίο αναλυτικά αναγράφονται
τα στοιχεία των µετόχων και ο αριθµός των µετοχών
που κατέχει καθένας. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται
χρονολογηµένα οι µεταβολές στον αριθµό των µετοχών
και οι µεταβιβάσεις των µετοχών. Οι εγγραφές στο
βιβλίο αυτό αποδεικνύουν την µετοχική ιδιότητα των
µετόχων, προκειµένου αυτοί να ασκήσουν τα εξ αυτών
δικαιώµατά τους.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων µετοχών,
εάν παρίσταται ανάγκη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7
∆ικαιώµατα Μετόχων
1. Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε την διοίκηση της
Εταιρείας δικαιώµατά τους µόνο µε την συµµετοχή τους
στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφα−
λαίου, που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοση
οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετο−
χές, παρέχεται το δικαίωµα προτίµησης, σε ολόκληρο
το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των
κατά την εποχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε
την συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό Κε−
φάλαιο.
Το δικαίωµα προτίµησης ασκείται εντός της προθε−
σµίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που
αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί
να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Μετά
το τέλος της προθεσµίας αυτής, οι µετοχές που δεν
έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, διατίθε−
νται ελεύθερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εται−
ρείας σε τιµή όχι κατώτερη της τιµής που καταβάλλουν
οι υφιστάµενοι µέτοχοι.
3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος
προτίµησης, στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται και η
προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το
δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών
και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση
της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης,
κατά τα ανωτέρω, µπορούν να παραλειφθούν, εφόσον
στη γενική συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι που εκ−
προσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και
έλαβαν γνώση της προθεσµίας που τάχθηκε για την
άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης ή δήλωσαν την
απόφασή τους για την άσκηση ή µη του δικαιώµατος
προτίµησης. Όσο οι µετοχές της Εταιρείας παραµέ−
νουν στο σύνολό τους ονοµαστικές, η δηµοσίευση της
πρόσκλησης µπορεί να αντικατασταθεί µε αποστολή
σε όλους τους µετόχους συστηµένης επιστολής «επί
αποδείξει».
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµ−
βάνεται µε την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία
του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, µπορεί να
περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης
της προηγουµένης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες και διατυπώσεις
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατά−
ξεις, και συγκεκριµένα της παρ. 10 του άρθρου 23 του
Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 8
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Τα δικαιώµατα της µειοψηφίας των µετόχων της
Εταιρείας είναι αυτά που ορίζονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις και συγκεκριµένα από
το άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό εκάστοτε
ισχύει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9
Αρµοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να απο−
φασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι
νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους
που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να απο−
φασίζει για:
α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, µε−
τατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
δ) Έκδοση οµολογιακού δανείου σύµφωνα µε τα άρ−
θρα 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά εκάστοτε
ισχύουν.
ε) Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός
από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) ∆ιορισµό εκκαθαριστών.
η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασµών (ετήσιων οικο−
νοµικών καταστάσεων) της Εταιρείας και της διάθεσης
των ετησίων κερδών.
Άρθρο 10
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην
έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο,
πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο από την λήξη κάθε
εταιρικής χρήσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να
συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση
των µετόχων όταν το κρίνει σκόπιµο.
2. Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές
συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται µ’ αυτές,
πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις
ηµέρες πριν από την οριζόµενη για την συνεδρίασή
της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι µη ερ−
γάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης
της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασής
της δεν υπολογίζονται.
Άρθρο 11
Πρόσκληση – Ηµερησία ∆ιάταξη Γενικής Συνέλευσης
1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πε−
ριλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα, τη χρονολογία και
την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα της
ηµερησίας διάταξης µε σαφήνεια, 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 δι−
καιώµατά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή,
ενδεχοµένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε
εµφανή θέση του καταστήµατος της Εταιρείας.
2. Όσο οι µετοχές της Εταιρείας παραµένουν στο
σύνολό τους ονοµαστικές, η πρόσκληση αποστέλλε−
ται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ηµέρες πριν από

την ηµέρα της συνεδρίασης µε συστηµένη επιστολή
επί αποδείξει ή µε ειδοποίηση µέσω ηλεκτρονικού τα−
χυδροµείου στις φυσικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις
αντίστοιχα τις οποίες οι µέτοχοι έχουν εγγράφως
γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, και οι οποίες τηρούνται
στα αρχεία της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναλη−
πτικών Γενικών Συνελεύσεων η παραπάνω προθεσµία
συντέµνεται σε δέκα πέντε (15) ηµέρες. Πρόσκληση
για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην
περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστα−
νται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν
το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από
αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και
στη λήψη αποφάσεων.
3. ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συ−
νέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την εται−
ρεία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και
τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
των Ελεγκτών.
Άρθρο 12
Κατάθεση µετοχών – Αντιπροσώπευση
Όσο οι µετοχές της Εταιρείας παραµένουν ονοµα−
στικές στο σύνολό τους, το δικαίωµα συµµετοχής των
µετόχων στην Γενική Συνέλευση και ο αριθµός ψήφων
του καθενός προκύπτει από τις εγγραφές στο Βιβλίο
Μετόχων και Μετοχών που τηρεί η Εταιρεία.
Μέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε Γενική
Συνέλευση διά αντιπροσώπου καταθέτουν στα γραφεία
της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από
την ηµέρα της συνεδρίασής της, τα έγγραφα αντιπρο−
σώπευσης, στα οποία αναφέρονται τουλάχιστον το
όνοµα, η διεύθυνση και ο αριθµός ταυτότητας ή διαβα−
τηρίου του φυσικού προσώπου το οποίο κάθε µέτοχος
επιθυµεί να τον αντιπροσωπεύσει.
Άρθρο 13
Πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέ−
λευση τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του καταστήµα−
τος της Εταιρείας νόµιµα συνταγµένος πίνακας των
µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συ−
νέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία
που αξιώνει ο Νόµος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν
αντιπροσώπων των µετόχων, τον αριθµό των µετοχών
και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των µετόχων
και των αντιπροσώπων τους.
Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία
της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερησίας
διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον
είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβληµένου Μετοχικού
Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώ−
τη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την χρονολογία της
συνεδρίασης που µαταιώθηκε, µε πρόσκληση δέκα
(10) ηµέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση
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δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται
ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρία−
σης, που προβλέπεται από το Νόµο, εάν δεν επιτευ−
χθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι µεσολαβούν
τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες ανάµεσα στη
µαταιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Η
επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία
και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχι−
κής ηµερησίας διάταξης οποιοδήποτε και εάν είναι
το τµήµα του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου
που εκπροσωπείται σ’ αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνο−
νται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσω−
πούνται στη συνέλευση.
Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία
και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης
1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρ−
τία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµε−
ρησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τα δύο
τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου,
εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση,
µετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειµένου της επιχειρήσεως της
Εταιρείας.
δ) Αύξηση ή µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός
εάν πρόκειται για αύξηση που επιβάλλεται από το Νόµο
ή γίνεται µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών.
ε) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.
στ) Έκδοση δανείου σε οµολογίες.
ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
η) Αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, και
θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόµος
ορίζει ότι για τη λήψη ορισµένης απόφασης από την
Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης
παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούµενης
παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από
πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ηµέ−
ρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διάταξης όταν σ’ αυτήν
εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται
και πάλι µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες δεύτερη επανα−
ληπτική συνέλευση, µε πρόσκληση τουλάχιστον δέκα
(10) πλήρεις ηµέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία
και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής
ηµερησίας διάταξης όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται του−
λάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετο−
χικού κεφαλαίου.
4. Νεότερες προσκλήσεις δεν απαιτούνται, εάν στην
αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των
επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από
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το Νόµο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋ−
πόθεση ότι µεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις
ηµέρες ανάµεσα στην εκάστοτε µαταιωθείσα συνεδρί−
αση και σε κάθε επαναληπτική.
5. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος
άρθρου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων
(2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευ−
ση.
Άρθρο 16
Πρόεδρος −Γραµµατέας Γενικής Συνέλευσης
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρό−
εδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή όταν κωλύεται
αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραµµατέως εκτελεί
προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των µετόχων που έχουν
δικαίωµα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή
του Προέδρου της και ενός Γραµµατέα, που εκτελεί και
χρέη ψηφολέκτη.
Άρθρο 17
Θέµατα συζήτησης − Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέ−
λευσης περιορίζονται στα θέµατα που αναγράφονται
στην ηµερησία διάταξη.
2. Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται
στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που µπορεί να τη−
ρούνται κατά το µηχανογραφικό σύστηµα και που υπο−
γράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της. Με
αίτηση µετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεού−
ται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της
γνώµης του. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και κατάλογος
των µετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν
στη Γενική Συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύµφωνα
µε το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού.
3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας µόνο µέτοχος, εί−
ναι υποχρεωτική η παρουσία συµβολαιογράφου, ο οποίος
προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
4. Με την επιφύλαξη της διάταξης της προηγούµενης
παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από
όλους τους µετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισο−
δυναµεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόµη και
αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Άρθρο 18
απόφαση απαλλαγής µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτών
Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασµών (ετη−
σίων οικονοµικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση
µε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται µε ονοµαστική
κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη για αποζηµίωση.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι
της Εταιρείας ψηφίζουν µόνον µε τις µετοχές τους.
Η απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ανίσχυρη
στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22
Αναπλήρωση µέλους(−ών) ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Άρθρο 19
Σύνθεση και απαρτία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Εάν σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιον−
δήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κενωθεί(−ούν) θέση(−
εις) συµβούλου(−ων), οι σύµβουλοι που αποµένουν, εφό−
σον είναι τουλάχιστον τρεις, µπορούν είτε να εκλέξουν
προσωρινά αντικαταστάτη(−ες) για το υπόλοιπο της
θητείας του(των) συµβούλου(−ων) που αναπληρώνεται(−
ονται), είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπρο−
σώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των
ελλειπόντων µελών, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός
τους υπερβαίνει το ήµισυ των µελών που υπήρχαν πριν
από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Η εκλογή
αυτή, εάν γίνει, υποβάλλεται για έγκριση στην αµέσως
επόµενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις
του(ων) συµβούλου(−ων) που εκλέχτηκε(−αν) µε αυτόν
τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόµη και εάν η εκλογή
του(ς) δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του ∆ιοι−
κητικού Συµβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθµό τους,
µπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που
αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συµβούλους.
2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από
την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας για πε−
νταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώ−
τη τακτική Γενική Συνέλευση µετά την λήξη της θητείας
τους, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να
επανεκλεγούν.
Άρθρο 20
Εξουσία − αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση
και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπρο−
σώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα
ζητήµατα που αφορούν στην Εταιρεία µέσα στα πλαίσια
του εταιρικού σκοπού, συµπεριλαµβανοµένης και της
παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών
προσώπων, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε τον
Νόµο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλει−
στική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, αποκλειστικά και
µόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξου−
σιών και αρµοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαι−
τούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση
της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του
ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής
της ανάθεσης. Πάντως οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και
23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3. Πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµα και εάν
είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την Εται−
ρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι
ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού
ή όφειλε να την γνωρίζει. ∆εν συνιστά απόδειξη µόνη
η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το
καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβου−
λίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρί−
τους, ακόµη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις
δηµοσιότητας.
Άρθρο 21
Συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή
του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει έναν ή
δύο διευθύνοντες συµβούλους από τα µέλη του και µόνον,
καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει
τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύ−
εται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων
του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, µετά
από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο διευθύνων
σύµβουλος.

Άρθρο 23
Σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κα−
τόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της
Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόµος ή οι ανάγκες τις
Εταιρείας το απαιτούν. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκύ−
ρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο,
είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη
συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται
όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµα−
τοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρό−
εδρο ή τον αναπληρωτή του, µε πρόσκληση που γνω−
στοποιείται στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσι−
µες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση
πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και
ταθέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη
αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του διοικητικού συµ−
βουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσε−
ων.
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 Συµβού−
λιο, 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) ηµε−
ρών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας των επτά
(7) ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα
λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση µελών – Απαρτία – Πλειοψηφία
1. Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπεί−
ται από άλλον σύµβουλο. Κάθε σύµβουλος µπορεί να
εκπροσωπεί έναν µόνον σύµβουλο που απουσιάζει.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσω−
πεύονται σ’ αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων,
ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων µπορεί να
είναι µικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθµού
απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσµα.
3. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παίρνο−
νται µε απόλυτη πλειοψηφία των συµβούλων που είναι
παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
Άρθρο 25
Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο,
που µπορεί να τηρείται κατά το µηχανογραφικό σύστη−
µα. Ύστερα από αίτηση µέλους του ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα
πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο βιβλίο
αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου που πήραν µέρος ή αντιπρο−
σωπεύτηκαν στην συνεδρίαση.
2. Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπογράφο−
νται από τον Πρόεδρό του ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
της Εταιρείας. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται
επισήµως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται
άλλη επικύρωσή τους.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους αντιπρο−
σώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνε−
δρίαση.
Άρθρο 26
Αποζηµίωση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου –
Συµβάσεις της Εταιρείας
µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να
χορηγηθεί αποζηµίωση, που το ποσό της ορίζεται από
την τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου βαραίνει την Εταιρεία εάν
εγκριθεί µε ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης.
3. ∆άνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές µέλη του ∆ιοι−
κητικού Συµβουλίου, Γενικούς ∆ιευθυντές ή ∆ιευθυντές
της, συγγενείς αυτών µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αί−
µατος ή αγχιστείας, συµπεριλαµβανοµένου, ή συζύγους
των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς
καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυ−
τών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι
άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µεταξύ της Εται−
ρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα
προηγουµένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις συµβάσεις εργασίας ή εντολής,
καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
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Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και
η παροχή σ’ αυτούς µε οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή
εγγυήσεων υπέρ αυτών µε σκοπό την απόκτηση από
αυτούς µετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύ−
τως και είναι άκυρα.
4. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των
άρθρων 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύουν.
Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισµού
1. Απαγορεύεται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
καθώς και στους ∆ιευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν
κατ’ επάγγελµα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευ−
σης, για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων,
πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που
επιδιώκει η Εταιρεία ή να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταί−
ροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης,
η Εταιρεία έχει δικαίωµα για αποζηµίωση, σύµφωνα µε
το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 28
Ελεγκτές
1. Εφόσον η Εταιρεία πληροί το κριτήριο του ετήσιου
κύκλου εργασιών της παρ. 1 του άρθρου 36α του Κ.Ν.
2190/1920, η τακτική Γενική Συνέλευση διορίζει κάθε χρό−
νιο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωµατικούς ελεγκτές,
ορίζοντας και την αµοιβή τους, ή έναν ορκωτό λογιστή
– ελεγκτή και τον αναπληρωτή του.
2. Η Γενική Συνέλευση µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να
προβεί στον διορισµό ελεγκτών κατά την προηγουµένη
παράγραφο, έστω και εάν δεν πληροί το προαναφερθέν
κριτήριο, για διάστηµα όµως όχι µικρότερο από πέντε
(5) χρόνια.
3. Η Γενική Συνέλευση διορίζει υποχρεωτικά ορκωτό
λογιστή – ελεγκτή, εάν η Εταιρεία υπερβεί επί διετία
τα 2 από τα 3 κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του
Κ.Ν. 2190/1920.
4. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει
να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του
διορισµού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν
τον διορισµό αυτόν µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµε−
ρών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισµό.
5. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες, υποχρεώσεις
και τα δικαιώµατα που ορίζουν οι σχετικές νοµοθετικές
διατάξεις και συγκεκριµένα τα άρθρα 37, 38 και 43α
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, και
συντάσσουν την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση
των µετόχων στην οποία συµπεριλαµβάνουν όλες τις
πληροφορίες που απαιτεί ο Νόµος.
6. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρεί−
ας καθώς και η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
προς την Γενική Συνέλευση πρέπει να τίθεται υπόψη
των ελεγκτών τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από την
ηµέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και
αυτοί οφείλουν να επαληθεύουν και την συµφωνία του
περιεχοµένου της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µε τις σχετικές οικονοµικές καταστάσεις.

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ − ΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου
κάθε χρόνου.
Άρθρο 30
Ετήσιοι λογαριασµοί (ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις) και δηµοσιεύσεις τους
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ∆ιοικητικό Συµβού−
λιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασµούς (ετήσιες οικο−
νοµικές καταστάσεις) πάντοτε σύµφωνα µε τον Νόµο και
συγκεκριµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 42α
έως 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εµ−
φανίζουν µε απόλυτη σαφήνεια την πραγµατική εικόνα
της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής
θέσης και των αποτελεσµάτων της χρήσης.
Ειδικότερα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να
συντάσσει σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις:
(α) τον ισολογισµό,
(β) τον λογαριασµό «αποτελέσµατα χρήσης»
(γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων», και
(δ) το προσάρτηµα.
2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη
απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία δια−
φορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το
διευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο και, σε περίπτωση
που δεν υπάρχει τέτοιος σύµβουλος ή η ιδιότητα του
συµπίπτει µε εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από
αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογι−
στηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από
πλευράς νοµιµότητας του τρόπου κατάρτισης των οικο−
νοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως
τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει
σαφή και πραγµατική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών
και της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας καθώς και
πληροφορίες για την προβλεπόµενη πορεία της Εται−
ρείας και τις τυχόν δραστηριότητές της στον τοµέα
της έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης στην έκθεση αυτή
πρέπει να αναφέρεται και κάθε σηµαντικό γεγονός που
έχει συµβεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από την λήξη
της χρήσης µέχρι την ηµέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται
στις διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπονται από τις
νοµοθετικές διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν, µε την µορ−
φή και το περιεχόµενο, µε βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι
ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση έλεγ−
χου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνού−
νται την έκφραση γνώµης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει
να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δηµοσιευόµενες
οικονοµικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από
τα δηµοσιευόµενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων,
µε τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην
αρµόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ηµέρες
πριν από την Γενική Συνέλευση.
7. Μέσα σε είκοσι ηµέρες από την έγκριση των οικονο−
µικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση,
µαζί µε το επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών της,
υποβάλλεται στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή και αντί−
γραφο των εγκεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Άρθρο 31
∆ιάθεση κερδών
Η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται µε τον ακό−
λουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηµα−
τισµό του τακτικού αποθεµατικού, όπως ορίζει ο Νόµος,
δηλ. για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το
ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση
αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε
ποσό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του εται−
ρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται
για την καταβολή του πρώτου µερίσµατος, σύµφωνα
µε τις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις και
συγκεκριµένα τα άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920
σε συνδυασµό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και
του Ν. 876/1979, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπό−
λοιπο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ
∆ΙΑΛΥΣΗ − ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της Εταιρείας
1. Η Εταιρεία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της,
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευ−
σης.
δ) Με δικαστική απόφαση.
2. Η συγκέντρωση όλων των µετοχών σε ένα πρόσωπο
δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα
ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του
Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα, γίνει κατώτερο από
το µισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συ−
νέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την λήξη
της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας
ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.
Άρθρο 33
Εκκαθάριση
1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση
της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου
32 του παρόντος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτελεί χρέη
εκκαθαριστή µέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την
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Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της
ίδιας ως άνω παραγράφου, η Γενική Συνέλευση µε την ίδια
απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση
του εδαφίου (δ) της ίδιας ως άνω παραγράφου, ο εκκα−
θαριστής ορίζεται από το δικαστήριο µε την απόφαση
που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές
που ορίζει η Γενική Συνέλευση µπορούν να είναι δύο ως
τέσσερις, µέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς µε
τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρµοδιότη−
τες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν
περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, µε τις αποφάσεις
της οποίας έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται.
Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδί−
καια την παύση της εξουσίας των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συ−
νέλευση, οφείλουν, µόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους,
να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να
δηµοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύµων
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισµό, του οποί−
ου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρµόδια εποπτεύουσα
Αρχή. Επίσης δηµοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισµό σύµ−
φωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν
λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων διατηρεί όλα τα
δικαιώµατά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισµοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από
την Γενική Συνέλευση των µετόχων που επίσης απο−
φασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από
κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευ−
ση τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης, µε έκθεση των
αιτίων που παρεµπόδισαν την αποπεράτωση της εκ−
καθάρισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει το παρόν καταστατικό
ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός
εκάστοτε ισχύει.
Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆ΗΣ
F

AΠΟΦΑΣΕΙΣ
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών της συγχώνευσης της Ανώνυµης Εταιρείας µε
την επωνυµία «ΤΣΙΓΓΑΣ − ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΦΩΤΙ−
ΣΤΙΚΩΝ» µε δ.τ. «ΤΣΙΓΓΑΣ − ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» και της δι−
αγραφής της από το Μ.Α.Ε.
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Θεσσαλονίκης), η µε αριθµ. Κ2−7978/29−9−2011 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, µε την οποία εγκρίθηκε η συγχώ−
νευση των Ανωνύµων Εταιρειών τις επωνυµίες:
1) «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ − ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «Β.ΚΑΥ−
ΚΑΣ ΑΕ» µε αριθµό Μητρώου 18584/04/Β/89/3 και έδρα
το ∆ήµο Παιανίας Αττικής, και
2) «ΤΣΙΓΓΑΣ − ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟ−
ΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ − ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» και δ.τ.
«ΤΣΙΓΓΑΣ − ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» µε αριθµό Μητρώου 46804/62/
Β/00/0215 και έδρα το ∆ήµο Θέρµης,
µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµ−
φωνα µε τις από 07−06−2011 και 06−9−2011 και 09−6−2011
και 06−9−2011 αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλί−
ων τους αντίστοιχα, τις διατάξεις του άρθρου 78 του
Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1−5 του Ν. 2166/1993 και
την αριθµ 9.558/14−9−2011 πράξη της Συµβολαιογράφου
Αθηνών Ανδροµάχης Κλώνη−Κάραλη.
Μετά τα ανωτέρω η απορροφούµενη Ανώνυµη Εται−
ρεία µε την επωνυµία «ΤΣΙΓΓΑΣ − ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ − ΦΩ−
ΤΙΣΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΤΣΙΓΓΑΣ − ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» µε αριθµό
Μητρώου 46804/62/B/00/0215, διαγράφεται από το Μη−
τρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας.
Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης κ.α.α
ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΛΤΑΤΟΥ
F

∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ
(3)
Πρόσκληση προς αναγγελία δικαιώµατος.
Με την υπ’ αριθµόν 5863/2011 απόφαση του Μονο−
µελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε µετά από
αίτηση του Ιωάννη Γλαρού του Κωνσταντίνου, κατοίκου
Παλαιού Φαλήρου Αττικής, προσκαλείται δηµοσίως ο
κοµιστής των: α) υπ’ αριθµ. 02417966−3 τραπεζικής επιτα−
γής ποσού 16.640 €, εκδόσεως της ανώνυµης τραπεζικής
εταιρείας µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.»,
στην Αθήνα, µε ηµεροµηνία έκδοσης την 09−09−2010,
πληρωτέας στην ως άνω τράπεζα σε διαταγή του ιδίου
και β) υπ’ αριθµ. 02317048 τραπεζικής επιταγής ποσού
50.000 €, εκδόσεως της ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας
µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», στην Αθήνα,
µε ηµεροµηνία έκδοσης την 03−06−2010, πληρωτέας
στην ως άνω τράπεζα σε διαταγή του ιδίου, όπως το
αργότερο µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από
τη δηµοσίευση της παρούσας, αναγγείλει τα δικαιώ−
µατα του και εφόσον κατέχει τις επιταγές αυτές να
τις καταθέσει στη Γραµµατεία του ∆ικαστηρίου αυτού,
αλλιώς οι τίτλοι θα χάσουν την ισχύ τους. Απαγορεύεται
κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσµίας οποιαδήπο−
τε παροχή ή πληρωµή προς τον κοµιστή των ανωτέρω
επιταγών.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Αθήνα, 4 Νοεµβρίου 2011

Την 10/10/2011 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας (∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε.

Η Πληρεξουσία ∆ικηγόρος
ΕΛΕΝΗ Ι. ΓΚΟΝΟΥ
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Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙ−
ΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΦΙΝΕΑΣ» µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων
και Αρ.Μ.Α.Ε 37487/01/Β/97/64 και
2) «ΣΛΟΓΚΑΝ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ−ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων και Αρ.Μ.Α.Ε.
16631/01/Β/88/095 µε απορρόφηση της δεύτερης από την
πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2
και 69−77α του Κ.Ν. 2190/20, «περί Ανωνύµων Εταιρειών»
και τις διατάξεις των άρθρων 1−5 του Ν. 2166/93.

Την 02/11/2011 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 15/06/2011
σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης των Ανωνύµων Εται−
ρειών:

Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η ∆ιευθύντρια
ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ

ANAKOINΩΣΕΙΣ
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης της ανώ−
νυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΦΙΝΕΑΣ».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.∆.

5€

−

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

∆΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδροµικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*11117360711110012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

