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Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης το από 
29.12.2013 πρακτικό Συνεδριάσεως της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία 
«Γ.Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΕ», 
αρ. MAE 378/62/B/86/1471 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 057579604000, 
κατά την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ένα εκατοµµύριο εξακό−
σιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.650.000,00€) µε αύξηση 
της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από τέσσερα ευρώ 
(4,00€) σε πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (5,50€) η κάθε 
µία και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του 
καταστατικού ως εξής:

«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά ορίστηκε 
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 Εταιρίας σύµφωνα µε τον A.N. 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 A.N. 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 παγί−
ων στοιχείων της Εταιρίας 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 Εταιρίας 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 στοιχεί−
ων της Εταιρίας 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας 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 καλύ−
φθηκε: α) κατά ποσό 141.708.787 δρχ. µε την διαφορά 
αναπροσαρµογής της αξίας συµµετοχών της Εταιρίας 
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 χι−
λίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε: 
α) κατά ποσό 168.888.256 δρχ. µε την διαφορά αναπρο−
σαρµογής της αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρίας 
σύµφωνα µε τον Ν.2065/92, και β) κατά ποσό 111.744 δρχ. 
µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 
29/6/2001).

14) Με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως της 14/6/2002 
και σε εφαρµογή του Άρθρου 12 του Ν.2842/2000 µε−
τατράπηκε 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 Εται−
ρίας ανήλθε σε 2.215.150 ευρώ και µετά την στρογγυ−
λοποίηση 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 στρογγυλοποιήσε−
ως, καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων 
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 
διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων στοι−
χείων της Εταιρίας σύµφωνα µε τον Ν.2065/92, β) κατά 
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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 
ποσό €1.069.394,86 από διαφορά αναπροσαρµογής της 
αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρίας σύµφωνα µε 
τον Ν.2065/92, και β) κατά ποσό €30.605,14 µε κεφαλαι−
οποίηση µέρους του εκτάκτου αποθεµατικού (Απόφαση 
Γεν. Συνελεύσεως 25/6/2010).

17) Κατά ένα εκατοµµύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες 
(1.650.000) ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των 
µετοχών κατά €1,50 από €4 σε €5,50. Το ποσό αυτό καλύ−
φθηκε: α) κατά ποσό € 583.920,12 µε την κεφαλαιοποίηση 
των αφορολογήτων αποθεµατικών από απαλλασσόµενα 
της φορολογίας έσοδα µε βάση την παρ. 11 του Άρθρου 
72 του Ν. 4172/2013, β) κατά ποσό €923.898,68 από κεφα−
λαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρµογής της αξίας 
των παγίων στοιχειών της εταιρίας σύµφωνα µε τον 
Ν. 2065/1992 και γ) κατά ποσό €142.181,20 µε κεφαλαιο−
ποίηση µέρους του εκτάκτου αποθεµατικού (Απόφαση 
έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 29/12/2013).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται 
σε έξι εκατοµµύρια πενήντα χιλιάδες (6.050.000) ευρώ 
διαιρούµενο σε 1.100.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 
πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (€5,50) η κάθε µία».

Το εν λόγω πρακτικό Συνεδρίασης της έκτακτης Γε−
νικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 
712/15.01.2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρι−
κής Μακεδονίας, η οποία επίσης καταχωρίστηκε την 
29.01.2014 στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλο−
νίκης.

Τα ως άνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. µε 
Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 151937.

Θεσσαλονίκη, 29 Ιανουαρίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Η ∆ιευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣEIΣ

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο 

στοιχείων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυ−
µία «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΧΑΡΤΙ−
ΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 30−01−2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εµπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 
152640, το από 27−01−2014 πρακτικό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥ−
ΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑ−

ΣΙΑΣ» και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 4465901000 (πρώην Αριθ. Μ.Α.Ε. 
35197/06/Β/96/101), σύµφωνα µε το οποίο:

α) Ο Τίτος Βασιλόπουλος εκλέχτηκε ως νέο ανεξάρ−
τητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο 
της θητείας του από 24−01−2014 παραιτηθέντος ανεξάρ−
τητου µη εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβου−
λίου, Αλέξανδρου Πολυχρονόπουλου.

β) Κατόπιν των ανωτέρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώµα, ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Τσουκαρίδης, επιχειρηµατίας, γεννηθείς 
στην Αθήνα το 1947 Ελληνικής Υπηκοότητας κάτοικος 
Κηφισιάς Αττικής, οδός Βασ. Αλεξάνδρου 19, µε ΑΦΜ 
008112170 ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχος του µε αριθµό Ι 
192855/01−03−1974 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε 
από το Ζ΄ Π.Α. Αθηνών, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµ−
βουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Κορίνα Φασούλη − Γραφανάκη του Ευθυµίου, ∆ι−
κηγόρος, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1958 Ελληνικής 
Υπηκοότητας κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστηµίου 
16, µε ΑΦΜ 042257434 ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών, κάτοχος του 
µε αριθµό Ρ 110434/06−04−1993 δελτίου Αστυνοµικής 
Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, Αντι−
πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Τζουλιάνα Τσουκαρίδη του Ιωάννη, Ιδιωτική Υπάλλη−
λος, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1983 Ελληνικής Υπηκο−
ότητας κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Βασ. Αλεξάν−
δρου 19, µε ΑΦΜ 115734622 και ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχος 
το µε αριθµό Τ 196593/13−10−1999 δελτίου Αστυνοµικής 
Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, Εκτε−
λεστικό Μέλος.

4. Νικόλαος Ζέτος του ∆ηµοσθένη και της Ασήµως, 
ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στα Τριζόνια Φωκίδος 
το 1966 Ελληνικής Υπηκοότητας κάτοικος Αχαρνών Ατ−
τικής, οδός Κοιµήσεως Θεοτόκου 20, µε ΑΦΜ 055665603 
∆.Ο.Υ. Αχαρνών, κάτοχος του µε αριθµό ΑΕ519511/23−04−
2007 δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε 
από το Τ.Α. Αχαρνών, Εκτελεστικό Μέλος.

5. Λάµπρος Φράγκος του Ευθυµίου και της Καλλιόπης, 
∆ικηγόρος, γεννηθείς στην Πάτρα το 1948, Ελληνικής 
Υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασιλίσσης Σο−
φίας 55, µε ΑΦΜ 015164562 ∆.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών, κάτοχος του 
µε αριθµό AB 033900/28−03−2006 δελτίου Αστυνοµικής 
Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγµατος, 
Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος του Κωνσταντίνου 
και της Μαρίας, Σύµβουλος Επιχειρήσεων, γεννηθείς 
στην Αθήνα το 1961 Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοικος 
Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων 60, µε ΑΦΜ 039725708 
∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχος του µε αριθµό Χ062381/
07−12−2001 δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, που εκδό−
θηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
Μέλος.

7. Τίτος Βασιλόπουλος του Περικλή και της Ειρήνης, 
Επιχειρηµατίας, γεννηθείς στην Πάτρα Αχαΐας το 1951, 
Ελληνικής Υπηκοότητας κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός 
Χλωρίδος 8, µε ΑΦΜ 014919707, ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχος 
του µε αριθµό AB 049965/31−01−2006 δελτίου Αστυνοµι−
κής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ερυθραί−
ας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 
µέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.


