ΑΡΙΘΜΟΣ 4422
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25.000.000 ∆ΡΑΧΜΕΣ
Στην Πάτρα σήµερα στις δέκα τέσσερες (14) Οκτωβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι (1996) ηµέρα ∆ευτέρα και
στο Συµβολαιογραφείο µου που βρίσκεται στον ηµιoροφο πολυκατοικίας της Πάτρας στην πλατεία Γεωργίου Α
αριθµός 40, ιδιοκτησίας Αρδαβαση και Στεπαν Καφετζιαν σε µένα την συµβολαιογράφο και κάτοικο Πατρών Κονδυλια
σύζυγο Σπυρίδωνος ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, το γένος Βασιλείου ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύω στην Πάτρα εµφανίστηκαν
οι µη εξαιρούµενοι από το νοµο: 1) Αγγελης ∆ερβισης του Γεωργιου και της Παναγιωτας, επιχειρηµατιας, που
γεννηθηκε το ετος 1946 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Θεοτοκοπουλου 90) κατοχος του υπ’αριθµ.
Ν.224549/8-1-1986 δελτιου ταυτοτητας του Τ.Α. Πατρων µε Α.Φ.Μ. 11214578 ο οποιος ενεργει στο παρον για τον
εαυτο του ατοµικα και ως πληρεξουσιος, αντιπροσωπος και αντικλητος του Γεωργιου ∆ερβιση του Αγγελη και της
Λουκιας, φοιτητη, που γεννηθηκε το ετος 1975 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Θεοτοκοπουλου 90), κατοχου
του υπ’αριθµ. Π.852467/20-5-91 δελτιου ταυτοτητος του Τ.Α. Πατρων µε Α.Φ.Μ. 11214578 ( του πστερα του),
δυναµει του υπ’αριθµ. 4365/1996 πληρεξουσιου µου, το οποιο συµφωνα µε δηλωση του δεν εχει ανακληθει και
εξακολουθει να ισχυει, 2) Θωµας ∆ερβισης του Γεωργιου και της Παναγιωτας, επιχειρηµατιας, που γεννηθηκε το ετος
1950 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα ( Ποτιδαιας 30), κατοχος του υπ’αριθµ. Κ. 211023/14-12-1976 δελτιου
ταυτοτητος της Υ.Γ.Α. Πατρων µε Α.Φ.Μ. 11214580, 3) Θεοτοκης ∆ερβισης του Αγγελη και της Λουκιας, µαθητης,
που γεννηθηκε στις 15-6-1978 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Θεοτοκοπουλου 90), κατοχος του υπ’αριθµ.
Ρ.268533/4-10-1993 δελτιου ταυτοτητος της Υ.Α. Πατρων, µε Α.Φ.Μ. 11214578 ( του πατερα του), 4) α) ο ιδιος
παραπανω Θωµας ∆ερβισης του Γεωργιου και της Παναγιωτας και β) η Μαρια συζυγος Θωµα ∆ερβιση το γενος
Βασιλειου και Ιωαννας Αποστολοπουλου, οικοκυρα, που γεννηθηκε το ετος 1958 στην Πατρα και κατοικει στην
Πατρα (Ποτιδαιας 30) κατοχος του υπ’αριθµ. Κ.211022/14-12-1976 δελτιου ταυτοτητος της Υ.Γ.Α. Πατρων, οι οποιοι
ενεργουν απο κοινου ως ασκουντες την γονικη µεριµνα στις ανηλικες θυγατερες τους: α) Παναγιωτα ∆ερβιση του
Θωµα και της Μαριας, µαθητριας, που γεννηθηκε στις 23-10-1978 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Ποτιδαιας
30) κατοχου του υπ’αριθµ. Η. 858838/22-6-92 διαβατηριου που εκδοθηκε απο την Νοµαρχια Αχαιας µε Α.Φ.Μ.
11214580 ( του πατερα της) και β) Ιωαννας ∆ερβιση του Θωµα και της Μαριας, µαθητριας, που γεννηθηκε το ετος
1980 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Ποτιδαιας 30), κατοχου του υπ’αριθµ. Η.858837/22-6-1992 διαβατηριου
που εκδοθηκε απο την Νοµαρχια Αχαιας, µε Α.Φ.Μ. 11214580 ( του πατερα της) ολοι ελληνικης ιθαγενειας και αφου
δηλωσαν υπευθυνα κατα το αρθρο 8 του Ν.1599/1986 οτι η µονιµη κατοικια τους ειναι αυτη που αναφερθηκε
παραπανω µου ζητησαν στη συνεχεια να συνταχθει το συµβολαιο αυτο και δηλωσαν τα εξης: Οτι οι Γεωργιος
Ζερβας, Αγγελος Γεωργιου ∆ερβισης, Θωµας Γεωργιου ∆ερβισης, Παρασκευη συζ. Χαρ. Μακρυκωστα το γενος
Γεωργιου ∆ερβιση, συνεστησαν Ετερορρυθµη Εµπορικη Εταιρια µε την επωνυµια ‘’ Γ.Ζερβας και Α.∆ερβισης Ε.Ε.’’
µε το απο 31-5-1972 ιδιωτικο συµφωνητικο, που εχει καταχωρηθει στα βιβλια εταιριων του πρωτοδικειου Πατρων µε
αυξ.αριθµο 285/2-6-1972, αντιγραφο του οποιου προσαρταται στο παρον, Με το απο 20-4-1973 ιδιωτικο
συµφωνητικο που εχει καταχωρηθει στα βιβλια εταιρειων του Πρωτοδικειου Πατρων µε αυξοντα αριθµο 241/26-41973, αντιγραφο του οποιου προσαρταται στο παρον, τροποποιηθηκε το καταστατικο της εταιρειας απεχωρησε και
εξηλθε της εταιρειας ο Γεωργιος Ζερβας και µεταξυ αλλων µετετραπη και η επωνυµια της εταιρειας σε ‘’ ΑΦΟΙ Γ.
∆ΕΡΒΙΣΗ ΕΕ’’. Με το απο 20-4-1973 ιδιωτικο συµφωνητικο που εχει καταχωρηθει στα βιβλια εταιρειων του
πρωτοδικειου Πατρων µε αυξ.αριθµ. 235/23-4-1973, αντιγραφο του οποιου προσαρταται στο παρον, τροποποιηθηκε
το καταστατικο της εταιρειας. Με το απο 15-5-1978 ιδιωτικο συµφωνητικο που εχει καταχωρηθει στα βιβλια εταιρειων
του πρωτοδικειου Πατρων µε αυξ.αριθµ. 421/17-5-1978, αντιγραφο του οποιου προσαρταται στο παρον,
τροποποιηθηκε το καταστατικο της εταιρειας απεχωρησε και εξηλθε της εταιρειας η Παρασκευη συζυγος
Χαρ.Μακρυκωστα και µεταξυ αλλων απεφασισθη η εταιρεια να λειτουργει ως Οµορρυθµος εταιρεια και η επωνυµια
της συνεφωνηθη οτι θα ειναι ‘’Αφοι Γ. ∆ΕΡΒΙΣΗ Ο.Ε.’’. Με το απο 14-7-1978 ιδιωτικο συµφωνητικο, που εχει
καταχωρηθει στα βιβλια εταιρειων του Πρωτοδικειου Πατρων µε αυξ.αριθµο 690/14-7-1978, αντιγραφο του οποιου
προσαρταται στο παρον, τροποποιηθηκε το καταστατικο της εταιρειας. Με το απο 3-4-1985 ιδιωτικο συµφωνητικο,
που εχει καταχωρηθει στα βιβλια εταιριων του Πρωτοδικειου Πατρων µε αυξοντα αριθµο 277/8-4-1985
τροποποιηθηκε µεταξυ αλλων ο υπ’αριθµ. 4 ορος του απο 20-4-1973 ιδιωτικου συµφωνητικου, ορισθηκαν οι
διαχειριστες, εκπροσωποι και ταµιες της εταιριας και οι απο αυτους διενεργουµενες πραξεις, καταργηθηκε ο
υπ’αριθµ. 16 ορος του απο 31-5-1972 ιδιωτικου συµφωνητικου. Με το απο 10-10-1990 ιδιωτικο συµφωνητικο, που
εχει καταχωρηθει στα βιβλια εταιρειων του Πρωτοδικειου Πατρων µε αυξ.αριθµο 953/18-10-1990, αντιγραφο του
οποιου προσαρταται στο παρον, τροποποιηθηκε το καταστατικο της εταιρειας ως προς την διαχειρηση και νοµικη
εκπροσωπιση της εταιρειας. Με το απο 24-6-1991 ιδιωτικο συµφωνητικο, που εχει καταχωρηθει στα βιβλια εταιρειων
του Πρωτοδικειου Πατρων µε αυξ.αριθµο 611/27-6-1991 αντιγραφο του οποιου προσαρταται στο παρον,
τροποποιηθηκε το καταστατικο της εταιρειας, αυξηθηκε το εταιρικο κεφαλαιο κατα δωδεκα εκατοµµυρια (12.000.000),
ανερχοµενου πλεον του εταιρικου κεφαλαιου σε δραχµες δωδεκα εκατοµµυρια ογδοντα χιλιαδες (12.080.000),
τροποποιηθηκαν τα περι διαχειρησεως και νοµικης εκπροσωπησεως της εταιρειας. Το κεφαλαιο της εταιριας
ανερχεται σηµερα σε δωδεκα εκατοµµυρια ογδοντα χιλιαδες δραχµες (12.080.000) και ο Αγγελος ∆ερβισης
συµµετεχει κατα το ποσοστο του πενηντα τοις εκατο (50%) αξιας δραχµων 6.040.000, ο δε Θωµας ∆ερβισης
συµµετεχει κατα το ποσοστο του πενηντα τοις εκατο (50%) αξιας δραχµων 6.040.000. Οτι µε την απο 18-10-1995
συνελευση των εταιρων της παραπανω Εταιρειας εληφθη η οµοφωνη αποφαση, για την οποια συνεταγη πρακτικο,
αντιγραφο απο το οποιο προσαρταται στο παρον, να γινει µετατροπη µετασχηµατισµος της Ο.Ε. σε Α.Ε. συµφωνα
µε τις διαδικασιες που στηριζονται στις διαταξεις των παραγραφων 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασµο και µε
τις διαταξεις των αρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.
Οτι εδοθη η εντολη προς τον ∆ηµηρη Θ. Βερναδακη, Ορκωτο Ελεγκτη, να προβει στην διαπιστωση της λογιστικης
αξιας των περιουσιακων στοιχειων της παραπανω εταιρειας, στην οποια και αυτος προεβη και συνεταξε την απο 276-1996 εκθεση του, η οποια και αναφερεται στο παρακατω υπ’αριθµ......αρθρο του καταστατικου της
δηµιουργουµενης Α.Ε.
Οτι η κατοπιν των παραπανω συνιστωµενη Ανωνυµος Εταιρεια θα διεπεται απο τις πιο κατω διαταξεις και ορους,
που αποτελουν το καταστατικο αυτης, το οποιο εχει ως εξης:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1.Συνισταται µε το παρον καταστατικο ανωνυµη εµπορικη εταιρεια µε την επωνυµια ‘’ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΕΡΒΙΣΗ
ΑΒΕΕ’’.
2.Για τις σχεσεις της εταιρειας µε την αλλοδαπη η επωνυµια της θα διατυπωνεται σε πιστη µεταφραση στην ξενη
γλωσσα της χωρας µε την οποια συναλασσεται.

ΑΡΘΡΟ 2
Ε∆ΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
1, Εδρα της εταιρειας οριζεται ο ∆ηµος της Πατρας του Νοµου Αχαιας.
2, Η εταιρεια µε αποφαση του ∆ιοικητικου της Συµβουλιου µπορει να ιδρυει καταστηµατα, υποκαταστηµατα,
πρατηρια η αλλα γραφεια και εγκαταστασεις καθως και να διοριζει αντιπροσωπους της σε οποιαδηποτε αλλη πολη
της Ελλαδος η της αλλοδαπης. Οι λεπτοµεριες ιδρυσεως, συγκροτησεως και λειτουργιας αυτων θα οριζονται απο το
∆ιοικητικο Συµβουλιο.

ΑΡΘΡΟ 3

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διαρκεια της εταιρειας οριζεται σε πενηντα (50) χρονια και αρχιζει απο την καταχωρηση στο Μητρωο Ανωνυµων
Εταιριων απο την αρµοδια Νοµαρχια της διοικητικης αποφασης για τη συσταση της εταιρειας και την εγκριση του
καταστατικου της και ληγει την αντιστοιχη ηµεροµηνια του ετους δυο χιλιαδες σαραντα εξι (2046).

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ:
1)
Σκοπος
της
εταιρειας
ειναι
η
εκµεταλευση
αρτοποιιας,
κουλουροποιιας,αρτοσκευασµατων,ζαχαροπλαστικης και λοιπων ειδων διατροφης και καθε εργασιας σχετικης µε
αυτα ειτε αφορουν την παραγωγη και εµπορια ειτε µονο την εµπορια.2) Για την επιτευξη του σκοπου της η εταιρεια
δυναται:α) Να συµµετεχει σε οποιαδηποτε επιχειρηση παρεµφερους σκοπου µε οποιοδηποτε εταιρικο τυπο, β) Να
συνεργαζεται µε οποιοδηποτε φυσικο η νοµικο προσωπο και µε οποιοδηποτε τροπο, συναφων ειδων. Ο ανωτερω
σκοπος ειναι επιτρεπτος εφ’οσον δεν αντικειται στις κειµενες διαταξεις και ληφθουν οι απαραιτητες αδειες, οπου
αυτες απαιτουνται.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο
1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακοσιες τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρω και
σαραντα λεπτα (337184,40), ολοσχερώς καταβεβληµένο και κατανεµεται σε 23016 ονοµαστικες
µετοχες
ονοµαστικής αξιας δεκατεσσερα ευρω και εξηντα πέντε λεπτα ( 14,65) της κάθε µιας.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο δηµιουργηθηκε:
Α) Από την εισφορα του Κεφαλαίου της ΑΦΟΙ Γ. ∆ΕΡΒΙΣΗ Ο.Ε. µε βαση τις διαταξεις του Ν. 2166/93 δρχ.
12,080,000. ( ΦΕΚ 7538/1996).
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Β) Με την καταβολη µετρητων 12,920,000 δρχ από τους ιδρυτες µετοχους της εταιρείας κατά τα οριζοµενα στα
αρθρα 5 και 35 του αρχικου καταστατικού συστασεως της εταιρείας. (ΦΕΚ 7538/1996)
Γ) Με την καταβολη σε µετρητα 10,100,000 δρχ συµφωνα µε την από 03/02/98 απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των µετοχών της εταιρείας. ( ΦΕΚ 1892/1998 και 5319/1998)
∆) Με την κεφαλαιοποιηση του ποσου της υπεραξιας από την αναπροσαρµογη της αξιας του ακινητου 1.730.000
δραχµες ετους 1996. (ΦΕΚ 402/1999)
Ε) Με την κεφαλαιοποιηση του ποσου της υπεραξιας από την αναπροσαρµογη της αξιας του ακινητου 2,070,.000
δραχµες ετους 2000. (ΦΕΚ 8992/2001)
ΣΤ) Με µετατροπη του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και της ονοµαστικης αξιας εκαστης µετοχης από δραχµες
σε ευρω µε µειωση του Κεφαλαίου κατά 62,337 δρχ. Και της αξιας της µετοχης από 5,000 δρχ σε 4991,987 δρχ
(ΦΕΚ 9502/2002)
Ζ) Με την κεφαλαιοποιηση του ποσου της υπεραξιας από την αναπροσαρµογη της αξιας του ακινητου και της
διαφορας από την µετατροπη του Μετοχικού Κεφαλαίου από δρχ. σε ευρω 14650,00 ευρω. ( Φ.Ε.Κ. 11194/24-102005).
Η) Με την κεφαλαιοποίηση του ποσού της υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας του ακινήτου 31/12/08
14943,00 ευρώ και 1020 µετοχών ( Απ. Γεν. Συνελεύσεως 20/ 30-06-2009) (ΦΕΚ 9370/30-07-2009, Αποφαση της
Τακτικης Γενικης Συνελευσης Νο 20/30-06-2008).
Θ) Με την καταβολή µετρητών 41.020,00 ευρώ για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου προς καλυψιν µέρους της ίδιας
συµµετοχής της ενίσχυσης επενδυτικού σχεδίου και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 184590,00
ευρώ διαιρούµενο µε 12600 µετοχές ονοµαστικής αξίας 14,65 ευρώ έκαστης (ΦΕΚ 3014-23/5/2011)
Ι) Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11Ης ∆εκεµβρίου 2012 (Νο 25) αποφασίζετε η καταβολή µετρητών
42983,10 ευρώ για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου προς καλυψιν µέρους της ίδιας συµµετοχής της ενίσχυσης
επενδυτικού σχεδίου και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 227573,10 ευρώ διαιρούµενο σε 15534
µετοχές ονοµαστικής αξίας 14,65 ευρώ έκαστη (ΦΕΚ 821-04/02/2013).
ΙΑ) Με την εκτακτη Γενικη Συνελευση της 14Η΅ Ιανουαριου 2013 (Νο 26) αποφασιζετε η καταβολη µετρητων
95254,30 ευρω για την αυξηση του µετοχικου κεφαλαιου προς καλυψιν µερους της ιδιας συµµετοχης της ενισχυσης
επενδυτικου σχεδιου και ετσι το µετοχικο κεφαλαιο της εταιρειας ανερχεται σε 322827,40 ευρω διαιρουµενο σε 22036
µετοχες ονοµαστικης αξιας 14,65 ευρω εκαστη (ΦΕΚ 1761-20/03/2013).
ΙΒ) Με την κεφαλαιοποηση του ποσου της υπεραξιας από την αναπροσαρµογη της αξιας του ακινητου της
31/12/2012 14357,00 ευρω και 980 µετοχων ( Αποφαση τακτικης Γενικης Συνελευσεως 27/30-06-2013).
ΙΓ) Με την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 268.136,40 ευρώ λόγω υπερεπάρκειας ταµειακών διαθεσίµων,µε
µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 14,65 ευρώ σε 3,00 ευρώ η καθεµία (Απόφαση Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης 27-12-2018)
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά µε το παρόν Καταστατικό ότι κατά την
διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το ∆.Σ. έχει το δικαίωµα µε απόφαση του που
λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του να αυξάνει το Μετοχικό
Κεφάλαιο µε την έκδοση νέων µετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού
Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία εκχωρείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7Β, στην περίπτωση αυτή το
Μετοχικό Κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του Κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την
ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆.Σ. η εν λόγω εξουσία. Επίσης η πιο πάνω εξουσία του ∆.Σ. µπορεί να
ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε
ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει µετά τη λήξη της πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται
στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7Β.
3.Επίσης µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται µε το παρόν Καταστατικό ότι η Γενική
Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωµα µε απόφαση
της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει εν ολω η εν µέρει το εταιρικό
Κεφάλαιο µε έκδοση νέων µετοχών συνολικά µέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβληµένου Κεφαλαίου.
4.Αν τα αποθεµατικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε
απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης µε την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού µε
το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
5.Οι κατά τις παρ.1,2 και 3 του παρόντος προφασιζόµενες αυξήσεις Κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του
Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ
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1.

Οι µετοχες της εταιρειας ειναι ονοµαστικες

2. Η µετατροπη των ονοµαστικων µετοχων σε Ανωνυµες µπορει να γινει µε αποφαση της Γενικης Συνελευσης, που
λαµβανεται συµφωνα µε το αρθρο 14 του παροντος καταστατικου και κατοπιν τροποποιησεως των σχετικων αρθρων
αυτου, εφ’οσον ο νοµος το επιτρεψει και αντιθετως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
1.
2.
3.

4.

Οι µετοχοι ασκουν τα σχετικα µε την διοικηση της εταιριας δικαιωµατα τους µονο µε την συµµετοχη τους στη
Γενικη Συνλελευση .
Καθε µετοχη παρεχει δικαιωµα µιας ψηφου στη Γενικη Συνελευση.
Σε καθε περιπτωση αυξησης του µετοχικου κεφαλαιου που δεν γινεται µε εισφορα σε ειδος, καθως και εκδοσης
οµολογιων µε δικαιωµα µετατροπης σε µετοχες, για ολο το νεο κεφαλαιο και το οµολογιακο δανειο καθως
παρεχεται δικαιωµα προτιµησης στους κατα τον χρονο της εκδοσης µετοχους, συµφωνα µε το λογο της
συµµετοχης τους στο υφισταµενο κεφαλαιο. Μετα την παροδο της προθεσµιας για την ασκηση του δικαιωµατος
προτιµησης, που οριζεται απο το οργανο της εταιρειας που αποφασιζει την αυξηση και που δεν µπορει να ειναι
µικροτερη απο µηνα, οι µετοχες που δεν αναληφθηκαν απο τους παλαιους µετοχους µπορουν να διατεθουν
ελευθερα απο το ∆ιοικητικο Συµβουλιο. Η προσκληση για την ενασκηση του δικαιωµατος προτιµησης στην
οποια πρεπει να µνηµονευεται και η προθεσµια µεσα στην οποια πρεπει να ασκηθει αυτο το δικαιωµα
δηµοσιευεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η κατα τα ανωτερω προσκληση και η προθεσµια ασκησης του δικαιωµατος
προτιµησης µπορουν να παραλειφθουν εφοσον στη Γενικη Συνελευση παρεστησαν µετοχοι εκπροσωπουντες
το εκατο τοις εκατο (100%) του Μετοχικου Κεφαλαιου και ελαβαν γνωση της προθεσµιας που ταχθηκε για την
ασκηση του δικαιωµατος προτιµησης η δηλωσαν την αποφαση τους για την υπ’αυτων ασκηση η µη του
δικαιωµατος προτιµησης. Επισης η δηµοσιευση της προσκλησης µπορει να αντικατασταθει µε συστηµενη ‘’επι
αποδειξει’’ επιστολη, εφ’οσον οι µετοχες ειναι ονοµαστικες στο συνολο τους.
Με τους περιορισµους των παραγραφων 6 και 7 του αρθρου 13 του κωδ. Νοµου 2190/1920, οπως ισχυει,
µπορει µε αποφαση της Γενικης Συνελευσης να περιορισθει η να καταργηθει το παραπανω δικαιωµα
προτιµησης.

ΑΡΘΡΟ 8
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1.

2.

3.

4.

Σε περιπτωση αιτησης µετοχων που εκπροσωπουν το ενα εικοστο (1/20) του καταβεβληµενου µετοχικου
κεφαλαιου, το ∆ιοικητικο Συµβουλιο ειναι υποχρεωµενο να συγκαλει εκτακτη Γενικη Συνελευση των µετοχων,
οριζοντας ηµερα συνεδριασης της, που να µην απεχει περισοτερο απο τριαντα (30) ηµερες απο την ηµερα που
επιδοθηκε η αιτηση στον Προεδρο του ∆ιοικητικου Συµβουλιου. Στην αιτηση πρεπει να προσδιοριζεται µε
ακριβεια το αντικειµενο της ηµερησιας διαταξης.
Με αιτηση µετοχων που εκπροσωπουν το ενα εικοστο (1/20) του καταβεβληµενου εταιρικου κεφαλαιου, ο
Προεδρος της Συνελευσεως ειναι υποχρεωµενος να αναβαλει για µια µονο φορα τη ληψη αποφασεων της
Γενικης συνελευσεως, τακτικης η εκτακτης, οριζοντας ηµερα συνεδριασεως για την ληψη αυτων, αυτη που
οριζεται στην αιτηση των µετοχων, η οποια δεν µπορει να απεχει περισοτερο απο τριαντα (30) ηµερες απο την
χρονολογια της αναβολης. Η µετ’αναβολη συνελευση αποτελει συνεχιση της προηγουµενης και δεν απαιτειται η
επαναληψη των διατυπωσεων δηµοσιευσης της προσκλησης των µετοχων. Σε αυτην µπορουν να µετασχουν
και νεοι µετοχοι τηρουµενων των διαταξεων των αρθρων 27 παραγρ. 2 και 28.
Μετα απο αιτηση µετοχων, οι οποιοι εκπροσωπουν το ενα εικοστο (1/20) του µετοχικου κεφαλαιου, που εχει
καταβληθει, η οποια πρεπει να υποβαλλεται πεντε (5) πληρεις ηµερες πριν απο την τακτικη Γενικη Συνελευση,
το ∆ιοικητικο Συµβουλιο υποχρεουται α) να ανακοινωνει στην Γενικη Συνελευση τα ποσα τα οποια
καταβληθηκαν µεσα στην τελευταια διετια στα µελη του ∆ιοικητικου Συµβουλιου η στους ∆ιευθυντες η αλλους
υπαλληλους της εταιρειας για οποιαδηποτε αιτια καθως και καθε αλλη παροχη προς τα προσωπα αυτα η καθε
συµβαση της εταιρειας που συναφθηκε µε τα προσωπα αυτα και απο οποιαδηποτε αιτια, β) να παρεχει τις
ζητουµενες συγκεκριµενες πληροφοριες για τις υποθεσεις της εταιρειας στο µετρο που ειναι χρησιµες για την
πραγµατικη εκτιµηση των θεµατων της ηµερησιας διαταξεως.Το ∆ιοικητικο Συµβουλιο µπορει να αρνηθει την
παροχη των πληροφοριων που ζητουνται ενεκα ‘’ αποχρωντος λογου’’ καταχωρωντας την σχετικη αιτιολογια
στα πρακτικα της Γενικης Συνελευσης.
Μετα απο αιτηση µετοχων, οι οποιοι εκπροσωπουν το ενα τριτο (1/3) του µετοχικου κεφαλαιου, που εχει
καταβληθει, η οποια πρεπει να υποβαλλεται µεσα στην προθεσµια της προηγουµενης παραγραφου, και εφοσον
οι µετοχοι δεν εκπροσωπουνται στο ∆ιοικητικο Συµβλουλιο, το ∆ιοικητικο Συµβουλιο υποχρεουται να δωσει
προς αυτους κατα την Γενικη Συνελευση η αν προτιµα πριν απ’αυτην, σε εκπροσωπο τους πληροφοριες για την
πορεια των εταιρικων υποθεσεων και της περιουσιακης καταστασεως της εταιρειας. Το ∆ιοικητικο Συµβουλιο
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µπορει να αρνηθει την παροχη των πληροφοριων ‘’ ενεκα αποχρωντος ουσιωδους λογου’’ καταχωρωντας την
σχετικη αιτιολογια στα πρακτικα της Γενικης Συνελευσεως.
5. Στις περιπτωσεις του δευτερου εδαφιου της παραγραφου 3 και της παραγραφου 4 του αυτου αρθρου τυχον
αµφισβητηση στο βασιµο της αιτιολογιας λυει το αρµοδιο ∆ικαστηριο, κατα την διαδικασια των ασφαλιστικων
µετρων.
6. Σε περιπτωση αιτησης µετοχων, που εκπροσωπουν το ενα εικοστο (1/20) του καταβεβληµενου µετοχικου
κεφαλαιου, η ληψη αποφασης για οποιοδηποτε θεµα της ηµερησιας διαταξης της Γενικης Συνελευσης γινεται µε
ονοµαστικη κληση.
7. Οι µετοχοι που ασκουν τα δικαιωµατα του αρθρου αυτου οφειλουν να εχουν καταθεσει τις µετοχες που τους
παρεχουν τα δικαιωµατα αυτα, οπως στο αρθρο 12 του παροντος καταστατικου οριζεται και να τις τηρουν ετσι
απο την χρονολογια της επιδοσεως της αιτησεως τους και α) στις περιπτωσεις των παραγραφων 1 εως 4 του
παροντος αρθρου µεχρι την ηµερα της συνεδριασης της Γενικης Συνελευσης. β) Στις περιπτωσεις της
παραγραφου 5 του παροντος µεχρι της εκδοσεως της αποφασεως του ∆ικαστηριου.
8. Μετοχοι της εταιρειας που εκπροσωπουν τουλαχιστο το ενα εικοστο (1/20) του καταβεβληµενου µετοχικου
κεφαλαιου δικαιουνται να ζητησουν απο το αρµοδιο δικαστηριο, της περιφερειας στην οποια εδρευει η εταιρεια
ελεγχο της εταιρειας. Ο ελεγχος διατασσεται αν πιθανολογειται οτι µε τις καταγγελοµενες πραξεις παραβιαζονται
οι διαταξεις των νοµων η του καταστατικου της εταιρειας η των αποφασεων της Γενικης Συνελευσεως. Στην
περιπτωση αυτη οι πραξεις που καταγγελονται πρεπει να εγιναν σε χρονο ο οποιος δεν απεχει περισοτερο απο
µια διετια, απο την χρονολογια της εγκρισεως των ετησιων οικονοµικων καταστασεων της χρησεως στην οποια
οι πραξεις αυτες εγιναν.
9. Μετοχοι της εταιρειας οι οποιοι εκπροσωπουν το ενα τριτο (1/3) του µετοχικου κεφαλαιου, που εχει καταβληθει,
εχουν το δικαιωµα να ζητησουν ελεγχο της εταιρειας απο το κατα την προηγουµενη παραγραφο αρµοδιο
δικαστηριο εφοσον απο την ολη πορεια των εταιρικων υποθεσεων γινεται πιστευτο οτι η ∆ιοικηση των εταιρικων
υποθεσεων δεν ασκειται οπως επιβαλει η χρηστη και συνετη διαχειρηση. Η διαταξη αυτη δεν εφαρµοζεται οταν
η µειοψηφεια που ζητα τον ελεγχο εκπροσωπειται στο ∆ιοικητικο Συµβουλιο της εταιρειας.
10. Οι Μετοχοι που ασκουν το δικαιωµα των παραπανω παραγραφων 8 και 9, πρεπει να τηρουν σε καταθεση τις
µετοχες που τους παρεχουν το δικαιωµα αυτο στο Ταµειο Παρακαταθηκων και ∆ανειων στην Τραπεζα της
Ελλαδος η οποιαδηποτε αλλη αναγνωρισµενη Ελληνικη Τραπεζα, µεχρι να εκδοθει η αποφαση επι της
αιτησεως τους, παντως οµως οχι για διαστηµα µικροτερο απο τριαντα (30) ηµερες απο την ηµερα υποβολης της
αιτησεως.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενικη συνελευση των µετοχων αποφαινεται επι ολων των ζητηµατων που αφορουν την εταιρεια κατα το νοµο. Οι
νοµιµες αποφασεις της δεσµευουν και τους µετοχους της που απουσιαζουν η διαφωνουν. Η Γενικη Συνελευση ειναι η
µονη αρµοδια να αποφασισει: α) για την τροποποιηση του καταστατικου, β) για αυξηση η µειωση του µετοχικου
κεφαλαιου εκτος απο την περιπτωση της παραγραφου 2 του αρθρου 5 του παροντος, γ) για την εκλογη των
ελεγκτων, δ) για την εκλογη των µελων του διοικητικου συµβουλιου εκτος απο τις περιπτωσεις του αρθρου 22 του
παροντος, ε) για την εγκριση των ετησιων οικονοµικων καταστασεων της εταιρειας, στ) για την διαθεση των καθαρων
κερδων της εταιρειας, ζ) για την εκδοση δανειου µε οµολογιες, η) για τη συνχωνευση, παραταση της διαρκειας,
µετατροπη, διασπαση, διαλυση η αναβιωση της Εταιρειας και θ) για το διορισµο εκκαθαριστων.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.

2.

3.

4.

Η γενικη συνελευση των µετοχων συγκαλειται απο το ∆ιοικητικο Συµβουλιο και συνερχεται στη εδρα της
εταιριας, τακτικως µια φορα το χρονο, παντοτε µεσα στο πρωτο εξαµηνο απο τη ληξη καθε εταιρικης χρησης. Το
∆οικητικο Συµβουλιο µπορει να συγκαλεσει τη συνελευση των µετοχων σε εκτακτη συνεδριαση, οταν το κρινει
αναγκαιο.
Εξαιρετικα επιτρεπεται να συνερχεται η Γενικη Συνελευση και σε αλλο τοπο κειµενο στην ηµεδαπη, µετα απο
ειδικη αδεια του Υπουργου Εµποριου, στην οποια θα καθοριζονται και οι οροι υπο τους οποιους χορηγειται η
αδεια. Η αδεια αυτη δεν απαιτειται οταν στη Συνελευση παριστανται η αντιπροσωπευονται µετοχοι που
εκπροσωπουν το συνολο του µετοχικου κεφαλαιου και κανεις µετοχος δεν αντιλεγει στην πραγµατοποιηση της
συνεδριασης και στη ληψη αποφασεων.
Η Γενικη Συνελευση µε εξαιρεση τις επαναληπτικες συνελευσεις και εκεινες που εξοµοιωνονται µε αυτες, πρεπει
να καλειται τουλαχιστον εικοσι (20) ηµερες πριν απο την οριζοµενη για την συνεδριαση της. ∆ιευκρινιζεται οτι
συνυπολογιζονται και οι µη εργασιµες µερες. Η ηµερα δηµοσιευσηςτης προσκλησης της γενικης συνελευσης και
η ηµερα της συνεδριασης της δεν υπολογιζονται.
Προσκληση για συγκληση γενικης συνελευσης δεν απαιτειται στην περιπτωση κατα την οποια στην συνελευση
παριστανται η αντιπροσωπευονται µετοχοι που εκπροσωπουν το συνολο του µετοχικου κεφαλαιου και κανεις
απο αυτους δεν αντιλεγει στην πραγµατοποιηση της και στην ληψη αποφασεων.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.

Στις προσκλησεις των µετοχων σε Γενικη Συνελευση αναφερονται η χρονολογια, η ηµερα, η ωρα και το οικηµα
στο οποιο θα συνελθει η συνελευση των µετοχων, καθως και τα θεµατα της ηµερησιας διαταξεως, µε σαφηνεια.
Οι προσκλησεις, εκτος απο τη δηµοσιευση τους στις εφηµεριδες, τοιχοκολουνται και στο καταστηµα της
εταιρειας σε εµφανη θεση. Οι προσλκησεις για Γενικες Συνελευσεις δηµοσιευονται:
Α) Στο τευχος ανωνυµων Εταιριων και Εταιριων Περιωρισµενης Ευθυνης της Εφηµεριδας της Κυβερνησεως
προ δεκα (10) ηµερων, συµφωνα µε το αρθρο 3 του απο 16/1/1930 Π.∆.
Β) Σε µια απο τις εκδιδοµενες στην Αθηνα ηµερησια πολιτικη εφηµεριδα, που κατα την κριση του ∆ιοικητικου
Συµβουλιου κυκλοφορει ευρυτερα σ’ολη την χωρα, προ εικοσι (20) ηµερων, επιλεγεται απο τις εφηµεριδες του
αρθρου 3 του Ν.∆. 3557/1957.
Γ) Σε µια απο τις εκδιδοµενες, ηµερησια οικονοµικη εφηµεριδα, απο αυτες που εκδιδονται εξι µερες την
εβδοµαδα και επι τρια χρονια συνεχως ως καθαρα οικονοµικες εφηµεριδες – εχουν κυκλοφορια τουλαχιστον
πεντε χιλιαδων φυλλων την ηµερα καθ’ολη την τριετια- και πληρουν τις προυποθεσεις που καθοριζονται µε
κοινη αποφαση των Υπουργων Εµποριου, Τυπου και Μεσων Μαζικης Ενηµερωσης, προκειµενου για το
χαρακτηρισµο εφηµεριδας ως οικονοµικης, συµφωνα µε το αρθρο 26 παραγ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
∆) Σε µια απο τις ηµερησιες η εβδοµαδιαιες πολιτικες εφηµεριδες που εκδιδονται στην εδρα της εταιρειας η στην
εδρα του Νοµου που εδρευει η εταιρεια.

2.

Για τις επαναληπτικες Γενικες Συνελευσεις οι παραπανω προθεσµιες συντεµνονται στο µισο.

3.

Το ∆ιοικητικο Συµβουλιο υποχρεουται να διδει δεκα (10) µερες πριν απο τη Τακτικη Γενικη συνελευση σε καθε
µετοχο που θα ζητησει τις ετησιες οικονοµικες καταστασεις καθως και αντιτυπα της εκθεσης του ∆ιοικητικου
Συµβουλιου και των ελεγκτων.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
1.

2.
3.
4.

Οι µετοχοι που δικαιουνται και επιθυµουν να µετασχουν στη Γενικη συνελευση οφειλουν να καταθεσουν τους
τιτλους των µετοχων τους στο ταµειο της εταιρειας η στο ταµειο Παρακαταθηκων και ∆ανειων η σε οποιαδηποτε
στην Ελλαδα ανωνυµη Τραπεζικη Εταιρεια πεντε (5) τουλαχιστον πληρεις ηµερες πριν απο την ηµερα που
οριστηκε για την συνεδριαση της Συνελευσεως.
Οι µετοχοι που εχουν δικαιωµα συµµετοχης στην Γενικη Συνελευση, µπορουν να αντιπροσωπευθουν σε αυτη
απο προσωπο που εχει εξουσιοδοτηθει νοµιµα και ειναι µετοχος της εταιρειας.
Οι αποδειξεις καταθεσεως των τιτλων και τα πληρεξουσια διορισµου εκεινων που θα αντιπροσωπευσουν
µετοχους οι οποιοι απουσιαζουν, πρεπει να προσαγονται στη ∆ιοικηση της εταιρειας πεντε (5) τουλαχιστο
πληρεις ηµερες πριν απο την ηµερα που οριστηκε για τη συνεδριαση της Συνελευσεως.
Μετοχοι οι οποιοι δεν θα συµµορφωθουν µε τις διαταξεις της προηγουµενης παραγραφου, µπορουν να
µετεχουν στη Γενικη Συνελευση µονο υστερα απο αδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13
Πινακας των µετοχων που εχουν δικαιωµα ψηφου.
1. Σαραντα οκτω (48) ωρες πριν απο καθε Γενικη Συνελευση, πρεπει να τοιχοκολλαται, σε εµφανη θεση του
καταστηµατος της εταιρειας πινακας των µετοχων εκεινων οι οποιοι εχουν καταθεσει τις µετοχες τους, κατα τα
παραπανω και εχουν δικαιωµα ψηφου κατα την Γενικη Συνελευση. Στον πινακα αυτο θα πρεπει να περιεχονται ολα
τα στοιχεια που αξιωνει ο νοµος, οπως ενδειξη των τυχον αντιπροσωπων των µετοχων, τον αριθµο των µετοχων και
ψηφων που διαθετει ο καθενας τους, καθως και οι διευθυνσεις των µετοχων και των αντιπροσωπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
Απλη Απαρτια και Πλεοψηφια της Γενικης Συνελευσευως
1.

Η Γενικη Συνελευση βρισκεται σε απαρτια και συνεδριαζει εγκυρως, για τα θεµατα της ηµερησιας διαταξης, οταν
παρευρισκονται η αντιπροσωπευονται σε αυτη µετοχοι οι οποιοι εκπροσωπουν το εικοσι τοις εκατο (20%)
τουλαχιστο του µετοχικου κεφαλαιου που εχει καταβληθει.
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2.

Αν ο αριθµος αυτος δεν συµπληρωθει, κατα την πρωτη συνεδριαση
, η Συνελευση συνερχεται και
παλι µεσα σε εικοσι (20) ηµερες απο τη χρονολογια της συνεδριασεως που µαταιωθηκε, υστερα απο
προσκληση των µετοχων, η οποια πρεπει να γινει πριν απο δεκα (10) τουλαχιστον ηµερες. Κατα τη δευτερη
αυτη συνεδριαση η επαναληπτικη Γενικη συνελευση, λογιζεται σε απαρτια και συνεδριαζει εγκυρως για τα
θεµατα της αρχικης ηµερησιας διαταξης, οποιοδηποτε κι αν ειναι το τµηµα του µετοχικου κεφαλαιου, που εχει
καταβληθει, το οποιο εκπροσωπειται.

3.

Οι αποφασεις της Γενικης συνελευσης παιρνονται µε απολυτη πλειοψηφεια των ψηφων που εκπροσωπουνται
στη συνελευση.

ΑΡΘΡΟ 15
Εξαιρετικη απαρτια και πλειοψηφια Γενικης Συνελευσης
1.

2.

3.

4.

Εξαιρετικα προκειµενου για αποφασεις οι οποιες αφορουν στην µεταβολη της εθνικοτητας της εταιρειας, στη
µεταβολη του αντικειµενου της επιχειρησεως αυτης, σε επαυξηση των υποχρεωσεων των µετοχων, σε αυξηση η
µειωση του µετοχικου κεφαλαιου, µε εξαιρεση τις αυξησεις του αρθρου 5 παραγραφος 2 και 3 του παροντος η
επιβαλλοµενη απο διαταξεις νοµων σε εκδοση δανειου µε οµολογιες, σε µεταβολη του τροπου διαθεσεως των
κερδων, σε συνχωνευση, διασπαση,µετατροπη,αναβιωση,παραταση της διαρκειας η διαλυση της εταιρειας,
παροχη η ανανεωση εξουσιας προς το ∆ιοικητικο Συµβουλιο για αυξηση του µετοχικου κεφαλαιου η εκδοση
οµολογιακου δανειου, συµφωνα µε το αρθρο 13 παραγρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 η στην παροχη αδειας για την
ασκηση πραξεων ανταγωνισµου στα µελη του ∆ιοικητικου Συµβουλιου, η Γενικη Συνελευση βρισκεται σε
απαρτια και συνεδριαζει εγκυρως για τα θεµατα της ηµερησιας διαταξης, οταν παρευρισκονται η
αντιπροσωπευονται κατ’αυτην µετοχοι οι οποιοι εκπροσωπουν τα δυο τριτα (2/3) του µετοχικου κεφαλαιου που
εχει καταβληθει.
Αν δεν συντελεστει η απαρτια της προηγουµενης παραγραφου στην πρωτη συνεδριαση, µεσα σε εικοσι (20)
ηµερες απο την συνεδριαση αυτη και υστερα απο προσκληση πριν δεκα (10) τουλαχιστον ηµερες, συνερχεται
πρωτη επαναληπτικη συνεδριαση, που βρισκεται σε απαρτια και συνεδριαζει εγκυρως επι των θεµατων της
αρχικης ηµερησιας διαταξης, οταν σε αυτη εκπροσωπειται τουλαχιστον το ενα δευτερο (1/2) του
καταβεβληµενου µετοχικου κεφαλαιου.
Αν δεν συντελεστει και η απαρτια αυτη, συνερχεται και παλι µεσα σε εικοσι (20) ηµερες δευτερη επαναληπτικη
συνελευση µε προσκληση, τουλαχιστον δεκα (10) ηµερες πριν, που βρισκεται σε απαρτια και συνεδριαζει
εγκυρως, για τα θεµατα της αρχικης ηµερησιας διαταξης οταν εκπροσωπειται κατ’αυτην το ενα τριτο (1/3)
τουλαχιστον του µετοχικου κεφαλαιου που εχει καταβληθει.
Ολες οι αποφασεις της παραγραφου 1 του παροντος αρθρου παιρνονται µε πλειοψηφια των δυο τριτων (2/3)
των ψηφων που εκπροσωπουνται στην Συνελευση.

ΑΡΘΡΟ 16
Προεδρος, Γραµµατεας Γενικης Συνελευσης

1.
2.

Στην Γενικη Συνελευση προεδρευει προσωρινα ο προεδρος του ∆ιοικητικου Συµβουλιου η οταν κωλυεται αυτος
ο αναπληρωτης του. Χρεη Γραµµατεως εκτελει προσωρινα αυτος που οριζεται απο τον Προεδρο.
Αφου εγκριθει ο καταλογος των µετοχων που εχουν δικαιωµα ψηφου, η Συνελευση προχωρει στην εκλογη του
Προεδρου της και ενος Γραµµατεα, που εκτελει και χρεη ψηφολεκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
Θεµατα συζητησης, Πρακτικα Γενικης Συνελευσης

1.
2.
3.

Οι συζητησεις και οι αποφασεις της Γενικης Συνελευσης περιοριζονται στα θεµατα που αναγραφονται στην
ηµερησια διαταξη.
Για τα θεµατα που συζητουνται και αποφασιζονται στη Γενικη Συνελευση τηρουνται πρακτικα και υπογραφονται
απο τον Προεδρο και τον Γραµµατεα της.
Τα αντιγραφα και αποσπασµατα των πρακτικων επικυρωνονται απο τον Προεδρο του ∆ιοικητικου Συµβουλιου η
τον αναπληρωτη του.

ΑΡΘΡΟ 18
Αποφαση απαλλαγης µελων ∆ιοικητικου Συµβουλιου και ελεγκτων
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1.
2.
3.

Μετα την εγκριση των ετησιων οικονοµικων καταστασεων, η Γενικη Συνελευση µε ειδικη ψηφοφορια που
ενεργειται µε ονοµαστικη κληση, αποφαινεται για την απαλλαγη των µελων του ∆ιοικητικου Συµβουλιου και των
ελεγκτων απο καθε ευθυνη για αποζηµιωση.
Τα µελη του ∆ιοικητικου Συµβουλιου και οι υπαλληλοι της εταιριας ψηφιζουν µονο µε τις µετοχες τους.
Η απαλλαγη του ∆ιοικητικου Συµβουλιου ειναι ανισχυρη στις περιπτωσεις του αρθρου 22α του Κωδ.Νοµου
2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19
Συνθεση και θητεια του ∆ιοικητικου Συµβουλιου
1.
2.
3.

Η Εταιρια διοικειται απο ∆ιοικητικο συµβουλιο, το οποιο απαρτιζεται απο τρεις (3) εως εννεα (9) συµβουλους.
Τα µελη του ∆ιοικητικου Συµβουλιου εκλεγονται απο την Γενικη Συνελευση των µετοχων, για πενταχρονη
θητεια, που παρατεινεται αυτοµατα µεχρι την πρωτη Γενικη συνελευση µετα την ληξη της θητειας τους. Η θητεια
των µελων του ∆ιοικητικου Συµβουλιου δεν µπορει να υπερβει σε καµια περιπτωση, την εξαετια.
Τα µελη του ∆ιοικητικου Συµβουλιου ειναι επανεκλεξιµα και ελευθερα ανακλητα.

ΑΡΘΡΟ 20
Εξουσια και αρµοδιοτητες του ∆ιοικητικου Συµβουλιου

1.

2.
3.

Το ∆ιοικητικο Συµβουλιο εχει την διοικηση (διαχειρηση και διαθεση) της εταιρικης περιουσιας και την
εκπροσωπηση της εταιρειας. Αποφασιζει για ολα γενικα τα θεµατα που αφορουν την εταιρεια µεσα στα πλαισια
του εταιρικου σκοπου, µε εξαιρεση εκεινα που συµφωνα µε τον νοµο η αυτο το καταστατικο ανηκουν στην
αποκλειστικη αρµοδιοτητα της Γενικης Συνελευσης.
Η εταιρεια, µε την επιφυλαξη της εποµενης παραγραφου, αναλαµβανει υποχρεωσεις και δεσµευεται µε τις
υπογραφες δυο εξουσιοδοτηµενων µελων του ∆ιοικητικου Συµβουλιου, κοντα στην εταιρικη επωνυµια.
Το ∆ιοικητικο συµβουλιο µπορει αποκλιστικα και µονο εγγραφως να αναθετει την ενασκηση ολων των εξουσιων
και αρµοδιοτητων του (εκτος αυτων που απαιτουν συλλογικη του ενεργεια καθως και την εκπροσωπηση της
εταιρειας σε ενα η και περισσοτερα προσωπα, µελη του η οχι, καθοριζοντας συγχρονως και την εκταση αυτης
της αναθεσης. Παντως οι αρµοδιοτητες του ∆ιοικητικου Συµβουλιου ειναι υπο την επιφυλαξη των αρθρων 10
και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, οπως ισχυουν.

ΑΡΘΡΟ 21
Συγκροτηση σε σωµα του ∆ιοικητικου Συµβουλιου

1.
2.
3.

Το ∆ιοικητικο συµβουλιο αµεσως µετα την εκλογη του συνερχεται και συγκροτειται σε σωµα εκλεγοντας απο τα
µελη του τον προεδρο και τον αντιπροεδρο του.
Το ∆ιοικητικο Συµβουλιο µπορει να εκλεγει ενα η δυο διευθυνοντες συµβουλους απο τα µελη του και µονο
καθοριζοντας συγχρονως και τις αρµοδιοτητες τους.
Ο Προεδρος του ∆ιοικητικου Συµβουλιου, διευθυνει τις συνεδριασεις. Τον Προεδρο οταν κωλυεται η απουσιαζει
αναπληρωνει σε ολη την εκταση των αρµοδιοτητων του ο αντιπροεδρος και αυτον οταν κωλυεται, µετα απο
αποφαση του ∆ιοικητικου Συµβουλιου, ο ∆ιευθυνων Συµβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22
Αναπληρωση µελους του ∆ιοικητικου Συµβουλιου

Αν για καποιο λογο κενωθει θεση συµβουλου τα υπολοιπα µελη του ∆ιοικητικου Συµβουλιου, εφοσον ειναι
τουλαχιστον τρια (3) προβαινουν στην εκλογη αναπληρωτη, για τον υπολοιπο χρονο της θητειας του συµβουλου που
αναπληρωνεται. Η εκλογη αυτη υποβαλλεται για εγκριση στην πρωτη τακτικη η εκτακτη Γενικη Συνελευση που θα
συγκληθει. Οι πραξεις του συµβουλου που εκλεχτηκε µε αυτον τον τροπο λογιζονται εγκυρες και αν ακοµα η εκλογη
τους δεν επικυρωθει απο την Γενικη Συνελευση των µετοχων της Εταιρειας.
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ΑΡΘΡΟ 23
Συγκληση του ∆ιοικητικου Συµβουλιου

1.
2.

Το ∆ιοικητικο Συµβουλιο συνερχεται στην εδρα της εταιρειας, τακτικα µεν µια φορα κατα ηµερολογιακο µηνα, σε
µερα και ωρα που οριζεται απο τον προεδρο και εκτακτως οταν ο προεδρος κρινει σκοπιµο η οταν ζητησουν τη
συγκληση του δυο (2) τουλαχιστον συµβουλοι.
Το ∆ιοικητικο Συµβουλιο συγκαλειται απο τον Προεδρο του µε προσκληση που γνωστοποιειται στα µελη του
δυο (2) τουλαχιστον εργασιµες ηµερες πριν απο την συνεδριαση. Στην προσκληση πρεπει απαραιτητα να
αναγραφονται µε σαφηνεια και τα θεµατα της ηµερησιας διαταξης, διαφορετικα η ληψη αποφασεων επιτρεπεται
µονο εφοσο’ν παριστανται η αντιπροσωπευονται ολα τα µελη του ∆ιοικητικου Συµβουλιου και κανεις δεν
αντιλεγει στη ληψη αποφασεων.
Την συγκληση του ∆ιοικητικου Συµβουλιου µπορει να ζητησουν δυο εκ των µελων του µε αιτηση τους προς τον
Προεδρο αυτου, ο οποιος υποχρεουται να συγκαλεσει το ∆ιοικητικο Συµβουλιο µεσα σε προθεσµια δεκα (10)
ηµερων απο την υποβολη της αιτησης.
Σε περιτπωση αρνησης του προεδρου να συγκαλεσει το ∆ιοικητικο Συµβουλιο, µεσα στην παραπανω
προθεσµια η εκπροθεσµης συγκλησης του, επιτρεπεται στα µελη που ζητησαν τη συγκληση να συγκαλεσουν
αυτα το ∆ιοικητικου Συµβουλιου µεσα σε προθεσµια πεντε (5) ηµερων απο την ληξη του δεκαηµερου,
γνωστοποιωντας τη σχετικη προσκληση στα λοιπα µελη του ∆ιοικητικου Συµβουλιου.
Στην κατα τα παραπανω αιτηση τους πρεπει µε ποινη απαραδεκτου να αναφερονται µε σαφηνεια και τα θεµατα
µε τα οποια θα ασχοληθει το ∆ιοικητικο Συµβουλιο.

ΑΡΘΡΟ 24
Αντιπροσωπευση µελων, Απαρτια, Πλειοψηφεια

1.

2.
3.

Συµβουλος ο οποιος απουσιαζει µπορει να αντιπροσωπευεται στο συµβουλιο, σε µια η περισσοτερες
συνεδριασεις, µονο απο αλλο συµβουλο, τον οποιο θα οριζει µε εξουσιοδοτηση του, που παρεχεται εγγραφως η
τηλεγραφικως και απευθυνεται προς το ∆ιοικητικο Συµβουλιο. Καθε συµβουλος δεν µπορει να αντιπροσωπευει
περισσοτερους απο ενα συµβουλο.
Το ∆ιοικητικο συµβουλιο ευρισκεται σε απαρτια και συνεδριαζει εγκυρως αν παρισταται η αντιπροσωπευεται
σ’αυτο το ηµισυ πλεον ενος των συµβουλων σε καµµια οµως περιπτωση ο αριθµος των παροντων συµβουλων
δεν µπορει να ειναι µικροτερος απο τους τρεις (3).
Οι αποφασεις του συµβουλιου λαµβανονται µε απολυτη πλειοψηφεια των παροντων και αντιπροσωπευοµενων
µελων του, εκτος απο την περιπτωση της παραγραφου 2 του αρθρου 5 του παροντος. Σε περιπτωση
ισοψηφιας δεν υπερισχυει η ψηφος του προεδρου του ∆ιοικητικου Συµβουλιου.

ΑΡΘΡΟ 25
Πρακτικα του διοικητικου συµβουλιου

1.
2.
3.

Για τις συζητησεις και τις αποφασεις του ∆ιοικητικου Συµβουλιου τηρουνται πρακτικα τα οποια καταχωρουνται
σε ιδιαιτερο βιβλιο, που µπορει να τηρειται και κατα το µηχανογραφικο συστηµα.
Υστερα απο αιτηση µελουςτου ∆ιοικητικου Συµβουλιου ο Προεδρος υποχρεουται να καταχωρησει στα πρακτικα
ακριβη περιληψη της γνωµης του.
Αντιγραφα και αποσπασµατα των πρακτικων του ∆ιοικητικου Συµβουλιου επικυρωνονται απο τον Προεδρο η
τον αναπληρωτη του.

ΑΡΘΡΟ 26
Αποζηµιωση των µελων του ∆ιοικητικου Συµβουλιου
1.

2.

Υστερα απο αποφαση της Γενικης Συνελευσης µπορει να χορηγειται στα µελη του,αποζηµιωση που το ποσο
της καθοριζεται απο την τακτικη γενικη συνελευση µε ειδικη αποφαση. Καθε επι των κερδων χορηγουµενη σε
µελος του ∆ιοικητικου Συµβουλιου αµοιβη πρεπει να λαµβανεται εκ του αποµενοντος υπολοιπου των καθαρων
κερδων µετα την αφαιρεση των κρατησεων για τακτικο αποθεµατικο και του απαιτουµενου ποσου για διανοµη
πρωτου µερισµατος υπερ των µετοχων ισο µε εξι τοις εκατο (6%) τουλαχιστον του καταβεβληµενου Μετοχικου
κεφαλαιου.
Καθε αλλη αµοιβη η αποζηµιωση των µελων του ∆ιοικητικου Συµβουλιου χορηγουµενη εξ οιουδηποτε λογου
σ’αυτα, θεωρειται οτι βαρυνει την εταιρεια αν εγκριθει απο την Τακτικη Γενικη Συνελευση µε ειδικη αποφαση της.
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3.
4.
5.

Οποιαδηποτε παροχη πιστωσης (δανεια, εγγυησεις κ.τ.λ.) απο την εταιρεια σε ιδρυτες της, µελη του ∆ιοικητικου
Συµβουλιου, Γενικους ∆ιευθυντες η ∆ιευθυντες της, συγγενεις τους µεχρι και του τριτου βαθµου εξ αιµατος η
αγχιστειας η συζυγους τους απαγορευεται και ειναι ακυρη.
Επισης δανεια της εταιρειας σε τριτους καθως και η παροχη πιστωσεων σε αυτους µε οποιοδηποτε τροπο, η
παροχη εγγυησεων υπερ αυτων µε σκοπο την αποκτηση απ’αυτους µετοχων της εταιρειας απαγορευονται
απολυτως και ειναι ακυρα.
Οποιεσδηποτε αλλες συµβασεις της εταιρειας µε τα παραπανω προσωπα ειναι ακυρες, χωρις προηγουµενη
εγκριση τους απο τη Γενικη συνελυση των µετοχων. Αυτο ισχυει και για τις συµβασεις εργασιας η εντολης και
για καθε τροποποιηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27
Απαγορευση ανταγωνισµου
1.

2.

Απαγορευεται στα µελη του ∆ιοικητικου Συµβουλιου που µετεχουν οπωσδηποτε της διευθυνσεως της εταιρειας
καθως και στους διευθυντες της εταιρειας να ενεργουν κατ’επαγγελµα για λογαριασµο τους η για λογαριασµο
τριτων, πραξεις που υπαγονται σε καποιον απο τους επιδιωκοµενους σκοπους της εταιρειας και να µετεχουν
σαν οµορρυθµοι εταιροι σε εταιρειες που επιδιωκουν οµοιους σκοπους εκτος εαν υπαρχει αδεια της Γενικης
Συνελευσης µε αυξηµενη πλειοψηφεια του αρθρου 15 του παροντος.
Σε περιπτωση παραβασεως των κανονων αυτων η εταιρεια εχει δικαιωµα για αποζηµιωση συµφωνα µε το
αρθρο 23 (παρ. 2 και 3) του Κ.Ν. 2190/1920 ‘’ περι Ανωνυµων Εταιριων’’, οπως ισχυει.

ΑΡΘΡΟ 28
Ελεγκτες
1.

2.

3.

4.

5.

Η τακτικη γενικη Συνελευση εκλεγει καθε χρονο δυο (2) τακτικους ελεγκτες καθως και ισαριθµους
αναπληρωµατικους, και καθοριζει την αµοιβη τους, οι οποιοι πρεπει να ειναι πτυχιουχοι ανωτατων σχολων και
να εχουν αδεια εξασκησης οικονοµολογικου επαγγελµατος απο το Οικονοµικο Επιµελητηριο Ελλαδος. Οι κατα
τα ανωτερω ελεγκτες δυναται να επαναδιοριζονται οχι οµως για περισσοτερες απο πεντε εταιρικες χρησεις.
Η Συνελευση µπορει να εκλεγει ενα µονο τακτικο και ενα αναπληρωµατικο ελεγκτη, εφ’οσον ειναι ορκωτοι
ελεγκτες. Παντως εφ’οσον γινεται υπερβαση των οριων της παραγραφου εξι (6) του αρθρου 42α του Κωδ.
Νοµου 2190/1920 οπως ισχυει µετα την τροποποιηση του απο Π.∆. 409/1986, η εκλογη των ορκωτων ελεγκτων
ειναι υποχρεωτικη.
Μεσα σε πεντε (5) ηµερες απο την συνεδριαση της Γενικης Συνελευσης, που ορισε τους ελεγκτες, πρεπει να
γινει απο την εταιρεια ανακοινωση προς αυτους του διορισµου τους σε περιτωση δε που δεν αποποιηθουν το
διορισµο αυτον, µεσα σε προθεσµια πεντε (5) ηµερων θεωρουνται οτι εχουν αποδεχθει το διορισµο και εχουν
ολες τις ευθυνες και υποχρεωσεις του αρθρου 37 του Κωδ.Νοµου 2190/1920.
Οι ελεγκτες οφειλουν κατα την διαρκεια της χρησεως να παρακολουθουν τη λογιστικη και διαχειριστικη
κατασταση της εταιρειας δικαιουµενοι να λαβουν γνωση οποιωνδηποτε βιβλιων, λογαριασµων η εγγραφων.
Επισης υποχρεουνται να προβαινουν σε καθε αναγκαια υποδειξη προς το ∆ιοικητικο Συµβουλιο και σε
περιπτωση παραβασεως των διαταξεων του Νοµου η του καταστατικου να αναφερονται στην εποπτευουσα
Αρχη. Μετα την Ληξη της χρησεως, οι ελεγκτες υποχρεουνται να ελεγχουν τις ετησιες οικονοµικες καταστασεις
της εταιρειας και να υποβαλλουν εκθεση για το πορισµα του ελεγχου τους προς την Γενικη συνελευση, στην
οποια να σηµειωνονται τα εξης: α) εαν παρασχεθηκαν σε αυτους οι πληροφοριες που ειχαν αναγκη για να
εκτελεσουν το εργο τους
β) εαν ελαβαν γνωση πληρους απολογισµου των εργασιων των υποκαταστηµατων της εταιρειας.
γ) εαν τηρειται κανονικα λογαριασµος κοστους παραγωγης.
δ) εαν επηλθε τροποποιηση στη µεθοδο απογραφης σε σχεση µε την προηγουµενη χρηση
ε) εαν ο ισολογισµος απεικονιζει την πραγµατικη οικονοµικη κατασταση της εταιρειας και ο λογαριασµος
αποτελεσµατων χρησεως τα προκυψαντα αποτελεσµατα.
Οι ελεγκτες οφειλουν να παριστανται στη Γενικη Συνελευση και να παρεχουν καθε πληροφορια σχετικα µε τον
διενεργηθεντα απο αυτους ελεγχο.

ΑΡΘΡΟ 29
Εταιρικη Χρηση

Η εταιρικη χρηση ειναι δωδεκαµηνης διαρκειας και αρχιζει την πρωτη Ιανουαριου και ληγει την τριακοστην πρωτη
∆εκεµβριου καθε χρονου.
Εξαιρετικα η πρωτη εταιρικη χρηση αρχιζει απο την νοµιµη συσταση της παρουσας εταιρειας και ληγει την τριακοστη
πρωτη ∆εκεµβριου του ετους 1997.
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ΑΡΘΡΟ 30
Ετησιες οικονοµικες καταστασεις

1.

2.
3.

Στο τελος καθε εταιρικης χρησεως το ∆ιοικητικο Συµβουλιο καταρτιζει τις ετησιες οικονοµικες καταστασεις και
την εκθεση διαχειρησης, παντοτε συµφωνα µε το Νοµο, εποµενως και συµφωνα µε τις διαταξεις των αρθρων 42
α, 42β, 42γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, του Κ.Ν. 2190/1920, οπως τροποποιηθηκαν και ισχυουν. Οι ετησιες
οικονοµικες καταστασεις (ισολογισµος, λογαριασµος αποτελεσµατων χρησεως, πινακας διαθεσης
αποτελεσµατων, προσαρτηµα κ.λ.π.) υποβαλονται για εγκριση στη τακτικη Γενικη Συνελευση και συνοδευονται:
α) απο επεξηγηµατικη εκθεση του ∆ιοικητικου Συµβουλιου, οπως καθοριζεται στο αρθρο 43α του Κ.Ν.
2190/1920, οπως αυτο αντικατασταθηκε απο το Π.∆. 409/1986 και β) απο την εκθεση των ελεγκτων.
Οι ετησιες οικονοµικες καταστασεις δηµοσιευονται τουλαχιστον εικοσι ( 20) ηµερες πριν απο την συνεδριαση της
Γενικης Συνελευσης, συµφωνα µε αυτα που οριζονται στο νοµο, στις εφηµεριδες που µνηµονευονται στο αρθρο
43β του Κ.Ν. 2190/1920.
Για να εγκριθουν εγκυρα απο τη Γενικη συνελευση οι ετησιες οικονοµικες καταστασεις, πρεπει να εχουν ελεγχθει
απο τους ελεγκτες της εταιρειας και να εχουν θεωρηθει ειδικα απο: α) τον Προεδρο του ∆ιοικητικου Συµβουλιου
η τον αναπληρωτη του
β) απο τον ∆ιευθυνοντα η εντεταλµενο Συµβουλο και αν δεν υπαρχει τετοιος Συµβουλος η ιδιοτητα του
συµπιπτει µε τα ανωτερω προσωπα, απο ενα µελος του ∆ιοικητικου Συµβουλιου που οριζεται απο αυτο
γ) τον υπευθυνο για τη διευθυνση του λογιστηριου.

ΑΡΘΡΟ 31
∆ιαθεση των κερδων

1.

Με την επιφυλαξη των διαταξεων του αρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστεθηκε µε το αρθρο 37
του Π.∆. 409/1986, τα καθαρα κερδη της εταιρειας διατιθενται ως ακολουθως:
Α) Προηγειται η διαθεση του ποσοστου για το σχηµατισµο του τακτικου αποθεµατικου, οπως οριζει ο νοµος
δηλ. για το σκοπο αυτο αφαιρειται τουλαχιστο το ενα εικοστο (1/20) των καθαρων κερδων. Η αφαιρεση
αυτη παυει να ειναι υποχρεωτικη οταν αυτο φτασει σε ποσο ισο τουλαχιστον µε το ενα τριτο (1/3) του
εταιρικου κεφαλαιου.
Β) Ακολουθει η διαθεση του ποσου που απαιτειται για τη καταβολη του πρωτου µερισµατος δηλ. ποσοστου
6 τοις εκατο (6%) τουλαχιστο του καταβεβληµενου µετοχικου κεφαλαιου και συµφωνα µε το αρθρο 45 του
Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδιασµο προς τις διαταξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.∆. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
Γ) Η Γενικη Συνελευση διαθετει ελευθερα το υπολοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
∆ΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32
1.

Η Εταιρεια διαλυεται: α) µετα την παρελευση του χρονου διαρκειας της, οπως οριζεται στο παρον
καταστατικο, εκτος εαν ο χρονος αυτος παραταθηκε µε προηγουµενη αποφαση απο τη Γενικη
Συνελευση.
β) Με αποφαση της Γενικης Συνελευσης λαµβανοµενης κατα τις διαταξεις των αρθρων 29 παρ. 3 και
31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
γ) Οταν κηρυχθει η εταιρεια σε κατασταση πτωχευσεως.

2.

Η συγκεντρωση ολων των µετοχων σε ενα προσωπο δεν αποτελει λογο για τη λυση της εταιρειας.

3.

Σε περιπτωση που το συνολο των ιδιων κεφαλαιων της εταιρειας οπως προσδιοριζονται απο το
αρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 οπως τροποποιηθηκε απο το Π.∆. 409/1986, γινει κατωτερο απο το
µισο (1/2) του καταβεβληµενου µετοχικου κεφαλαιου, το ∆ιοικητικο Συµβουλιο υποχρεουται να
συγκαλεσει τη Γενικη Συνελευση, µεσα σε προθεσµια εξι µηνων απο τη ληξη της χρησεως, που θα
αποφασισει τη λυση της εταιρειας η την υιοθετηση αλλου µετρου.
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ΑΡΘΡΟ 33
Εκκαθαριση- Εκκαθαριστες
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Τη διαλυση της εταιρειας, εκτος απο την περιπτωση της πτωχευσεως της ακολουθει η εκκαθαριση της. Στην
περιπτωση του εδαφιου α της παραγραφου 1 του αρθρου 32 του παροντος χρεη εκκαθαριστου εκτελει το
∆ιοικητικο Συµβουλιο, µεχρι το διορισµο εκκαθαριστων απο τη Γενικη Συνελευση. Στη περιπτωση του εδαφιου β
της ιδιας παραπανω παραγραφου του ιδιου αρθρου η Γενικη Συνελευση µε την ιδια αποφαση οριζει και τους
εκκαθαριστες. Η Γενικη Συνελευση διοριζει ενα η δυο εκκαθαριστες, που µπορει να ειναι µετοχοι η οχι και
ασκουν ολες τις συναφεις µε τη διαδικασια και το σκοπο της εκκαθαρισης αρµοδιοτητες του ∆ιοικητικου
Συµβουλιου, οπως αυτες εχουν τυχον περιορισθει απο τη Γενικη Συνελευση µε τις αποφασεις της οποιας εχουν
υποχρεωση να συµµορφωνονται.
Ο διορισµος των εκκαθαριστων συνεπαγεται αυτοδικαιως την παυση της εξουσιας του ∆ιοικητικου Συµβουλιου
Οι εκκαθαριστες που οριζονται απο τη γενικη συνελευση οφειλουν, αφου αναλαβουν τα καθηκοντα τους, να
ενεργησουν απογραφη της εταιρικης περιουσιας και να δηµοσιευσουν δια του τυπου, και του τευχους
Ανωνυµων Εταιριων και Εταιρειων Περιορισµενης Ευθυνης της Εφηµεριδας της Κυβερνησεως, Ισολογισµο,
(συµφωνα µε το αρθρο 7α περιπτωση 2β του Ν. 2190/1920 οπως αυτο προστεθηκε µε το αρθρο 7 του Π.∆.
409/86) του οποιου αντιγραφο πρεπει να υποβαλουν στην ∆ιευθυνση Εµποριου της αρµοδιας Νοµαρχιας.
Την ιδια υποχρεωση εχουν οι εκκαθαριστες και οταν ληξει η εκκαθαριση.
Η Γενικη Συνελευση των µετοχων διατηρει ολα τα δικαιωµατα της κατα τη διαρκεια της εκκαθαρισης.
Οι ετησιες οικονοµικες καταστασεις και ο ισολογισµος περατος της εκκαθαρισης εγκρινονται απο τη Συνελευση
των µετοχων που επισης αποφασιζει και για την απαλλαγη των εκκαθαριστων απο καθε ευθυνη.
Καθε χρονο υποβαλλονται στη Γενικη Συνελευση τα αποτελεσµατα της εκκαθαρισης µε εκθεση των αιτιων που
παρεµποδισαν την αποπερατωση της εκκαθαρισης. Μετα το περας της εκκαθαρισης οι εκκαθαριστες
καταρτιζουν τις τελικες οικονοµικες καταστασεις τις οποιες δηµοσιευουν στο τευχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της
εφηµεριδας της Κυβερνησεως, αποδιδουν τις εισφορες των µετοχων και διανεµουν το υπολοιπο προιον της
εκκαθαρισης της εταιρικης περιουσιας στους µετοχους κατα το λογο συµµετοχης τους στο καταβεβληµενο
µετοχικο κεφαλαιο. Το σταδιο της εκκαθαρισης δεν µπορει να υπερβει την πενταετια απο την ηµεροµηνια
εναρξης της εκκαθαρισης, οποτε και η εταιρεια διαγραφεται απο το µητρωο ανωνυµων εταιρειων. Για τη
συνεχιση της εκκαθαρισης περαν της πενταετιας απαιτειται ειδικη αδεια του Υπουργου εµποριου. Το σταδιο της
εκκαθαρισης σε καµια περιπτωση δεν µπορει να υπερβει την δεκαετια. Για την εκκαθαριση ισχυουν ακοµη οι
διαταξεις της παραγραφου 4 του αρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 οπως τροποποιηθηκε απο το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Αρθρο 34
Το καταστατικο αυτο περιοριζεται στην ρυθµιση των αντικειµενων που αξιωνει το αρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
Για ολα τα υπολοιπα θεµατα ισχυουν οι ρυθµισεις του Κ.Ν. 409/1986 και 498/1987 κ.λ.π. και το Ν.2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 35
Το κεφαλαιο της εταιρειας οπως αναφερεται και στο αρθρο 5 του παροντος καταστατικου καλυπτεται ολοκληρωτικα
απο τους συµβαλλοµενους εδω ιδρυτες της εταιρειας ως εξης:
1.

2.

Με εισφορα απο τους εταιρους Αγγελη ∆ερβιση και Θωµα ∆ερβιση του παραπανω στην αρχη του παροντος
αναλυτικα αναφεροµενου µετοχικου κεφαλαιου των δραχµων δωδεκα εκατοµµυριων ογδοντα χιλιαδων
(12.080.000) της οµορρυθµης εταιρειας µε την επωνυµια ‘’ ΑΦΟΙ Γ. ∆ΕΡΒΙΣΗ Ο.Ε.’’ δηλαδη των εξι
εκατοµµυριων σαραντα χιλιαδων (6.040.000) απο τον Αγγελη ∆ερβιση και των δραχµων εξι εκατοµµυριων
σαραντα χιλιαδων (6.040.000) απο τον Θωµα ∆ερβιση.
Με την καταβολη σε µετρητα απο τους ιδρυτες εταιρους: α) δραχµων δυο εκατοµµυριων επτακοσιων δεκα
χιλιαδων (2.710.000) απο τον Αγγελη ∆ερβιση, β) δραχµων δυο εκατοµµυριων επτακοσιων δεκα χιλιαδων
(2.710.000) απο τον Θωµα ∆ερβιση,γ) δραχµων ενος εκατοµµυριου οκτακοσιων εβδοµηντα πεντε χιλιαδων
(1.875.000) απο τον Γεωργιο ∆ερβιση, δ) δραχµων ενος εκατοµµυριου οκτακοσιων εβδοµηντα πεντε χιλιαδων
(1.875.000) απο τον Θεοτοκη ∆ερβιση, ε) δραχµων ενος εκατοµµυριου οκτακοσιων εβδοµηντα πεντε χιλιαδων
(1.875.000) απο την Παναγιωτα ∆ερβιση,στ) δραχµων ενος εκατοµµυριου οκτακοσιων εβδοµηντα πεντε
χιλιαδων (1.875.000) απο την Ιωαννα ∆ερβιση. Ετσι ο καθενας απο τους συνιδρυτες της εταιρειας καλυπτει την
συµφωνηθεισα αναλογια του ως εξης:
Α) Ο Αγγελης ∆ερβισης εισφερει συνολικα δραχµες οκτω εκατοµµυρια επτακοσιες πενηντα χιλιαδες (8,750,000)
που αντιστοιχουν σε χιλιες επτακοσιες πενηντα (1750) µετοχες ονοµαστικης αξιας πεντε χιλιαδων (5000)
δραχµων εκαστης.
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Β) Ο Θωµας ∆ερβισης εισφερει συνολικα δραχµες οκτω εκατοµµυρια επτακοσιες πενηντα χιλιαδες (8,750,000)
που αντιστοιχουν σε χιλιες επτακοσιες πενηντα (1750) µετοχες ονοµαστικης αξιας πεντε χιλιαδων (5000)
δραχµων εκαστης.
Γ) Ο Γεωργιος ∆ερβισης εισφερει συνολικα δραχµες ενα εκατοµµυριο οκτακοσιες εβδοµηντα πεντε χιλιαδες
(1,875,000) που αντιστοιχουν σε τριακοσιες εβδοµηντα πεντε (375) µετοχες ονοµαστικης αξιας πεντε χιλιαδων
(5000) δραχµων εκαστης.
∆) Ο Θεοτοκης ∆ερβισης εισφερει συνολικα δραχµες ενα εκατοµµυριο οκτακοσιες εβδοµηντα πεντε χιλιαδες
(1,875,000) που αντιστοιχουν σε τριακοσιες εβδοµηντα πεντε (375) µετοχες ονοµαστικης αξιας πεντε χιλιαδων
(5000) δραχµων εκαστης.
Ε) Η Παναγιωτα ∆ερβιση εισφερει συνολικα δραχµες ενα εκατοµµυριο οκτακοσιες εβδοµηντα πεντε χιλιαδες
(1,875,000) που αντιστοιχουν σε τριακοσιες εβδοµηντα πεντε (375) µετοχες ονοµαστικης αξιας πεντε χιλιαδων
(5000) δραχµων εκαστης.
ΣΤ) Η Ιωαννα ∆ερβιση εισφερει συνολικα δραχµες ενα εκατοµµυριο οκτακοσιες εβδοµηντα πεντε χιλιαδες
(1,875,000) που αντιστοιχουν σε τριακοσιες εβδοµηντα πεντε (375) µετοχες ονοµαστικης αξιας πεντε χιλιαδων
(5000) δραχµων εκαστης.
Οι ιδρυτες εχουν την υποχρεωση να καταβαλουν σε λογαριασµο τραπεζας επ’ονοµατι της εταιρειας, που θα
υποδειξει η ιδια και η οποια (τραπεζα) λειτουργει νοµιµα στην Ελλαδα σε µετρητα ολοκληρο το αντιτιµο των
µετοχων τους, (οσον αφορα τα µετρητα) ευθυς µετα την καταχωρηση της αποφασης για την εγκριση του
παροντος στο Μητρωο Α.Ε. απο την αρµοδια Εποπτευουσα Αρχη και παντως εντος διµηνου απ’αυτην.
3.

Η καταβολη των µετρητων για καλυψη του αρχικου µετοχικου κεφαλαιου η τυχον αυξησεων αυτου, καθως και οι
καταθεσεις µετοχων µε προορισµο την µελλοντικη αυξηση του µετοχικου κεφαλαιου, πραγµατοποιειται
υποχρεωτικα µε καταθεση σε λογαριασµο επ’ονοµατι της εταιρειας που θα τηρειται σε οποιαδηποτε Τραπεζα
που λειτουργει νοµιµα στην Ελλαδα.

ΑΡΘΡΟ 36
Συνθεση πρωτου ∆ιοικητικου Συµβουλιου
Το πρωτο ∆ιοικητικο Συµβουλιο απο την συσταση της εταιρειας αποτελουν οι: 1) Αγγελης ∆ερβισης του Γεωργιου και
της Παναγιωτας, επιχειρηµατιας, που γεννηθηκε το ετος 1946 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Θεοτοκοπουλου
90) κατοχος του υπ’αριθµ. Ν.224549/8-1-1986 δελτιου ταυτοτητας του Τ.Α. Πατρων 2) Θωµας ∆ερβισης του
Γεωργιου και της Παναγιωτας, επιχειρηµατιας, που γεννηθηκε το ετος 1950 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (
Ποτιδαιας 30), κατοχος του υπ’αριθµ. Κ. 211023/14-12-1976 δελτιου ταυτοτητος της Υ.Γ.Α. Πατρων 3) Μαρια
συζυγος Θωµα ∆ερβιση, το γενος Βασιλειου και Ιωαννας Αποστολοπουλου, οικοκυρα, που γεννηθηκε το ετος 1958
στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Ποτιδαιας 30), κατοχος του υπ’αριθµ. Κ211022/14-12-1976 δελτιου ταυτοτητας
της Υ.Γ.Α. Πατρων, 4) ) Λουκια συζυγος Αγγελη ∆ερβιση, το γενος Θεοτοκη και Ευφροσυνης Θεοτοκατου, οικοκυρα,
που γεννηθηκε το ετος 1956 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Θεοτοκοπουλου 90), κατοχος του υπ’αριθµ.
Κ156510/7-6-1976 δελτιου ταυτοτητας της Υ.Γ.Α. Πατρων και 5) Χαραλαµπος Μακρυκωστας του Κλεοµενη και της
Ειρηνης, ιδιωτικος υπαλληλος, που γεννηθηκε το ετος 1944 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα ( Αγιας Παρασκευης
6, κατοχος του υπ’αριθµ. Α943640/1962 δελτιου ταυτοτητας του Τµ.Γεν. Ασφ. Πατρων.
2. Η θητεια του πρωτου ∆ιοικητικου Συµβουλιου θα ληξει µε εκλογη του νεου ∆ιοικητικου Συµβουλιου απο την
Τακτικη Γενικη Συνελευση των µετοχων που θα εγκρινει τις ετησιες οικονοµικες καταστασεις χρησεως 31-12-1997.

ΑΡΘΡΟ 37
Αδεια Ανταγωνισµου
Το αρθρο 27 δεν εχει εφαρµογη στα µελη του πρωτου ∆ιοικητικου Συµβουλιου του αρθρου 36 στα οποια χορηγειται
ειδικη αδεια να ενεργουν αµεσα η εµµεσα, πραξεις αναγοµενες στον εταιρικο σκοπο, µεχρι την πρωτη Γενικη
Συνελευση.

ΑΡΘΡΟ 38
Ελεγκτες της πρωτης εταιρικης χρησης.
1.

Ελεγκτες για την πρωτη εταιρικη χρηση οριζονται: α) Τακτικοι οι: 1) Παναγιωτης Φαρµακης του Χαραλαµπους
και της Αρετης, πτυχιουχος Ανωτατης Βιοµηχανικης Σχολης Πειραιως, που γεννηθηκε το ετος 1937 στην Οβρυα
Πατρων και κατοικει στην Πατρα (Αγ. Ανδρεου 55) κατοχος του υπ.αριθµ. Ξ 004670/1987 δελτιου ταυτοτητας µε
αριθµο µητρωου του Οικονοµικου Επιµελητηριου 1092/008594, 2) Αναστασιος Χασοµερης του Κωνσταντινου
και της Χρυσουλας, πτυχιουχος Ανωτατης Βιοµηχανικης Σχολης Πειραιως, που γεννηθηκε το ετος 1936 στην
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2.

Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Αργυροκαστρου 28) κατοχος του υπ.αριθµ. Κ 210371/1976 δελτιου ταυτοτητας
µε αριθµο µητρωου του Οικονοµικου Επιµελητηριου 1092/010346, β) Αναπληρωµατικοι οι: 1) Ανδρεας Κελερης
του Βασιλειου και της Χριστινας, πτυχιουχος Ανωτατης Εµπορικης Σχολης, που γεννηθηκε το ετος 1936 στην
Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Αγ. Ανδρεου 55) κατοχος του υπ.αριθµ. Α.971394/1969 δελτιου ταυτοτητας µε
αριθµο µητρωου του Οικονοµικου Επιµελητηριου 1092/008525 και 2) Γεωργιος Ζορµπας του Ευαγγελου και της
Παρασκευης, πτυχιουχος Ανωτατης Σχολης Οικονοµικων και Εµπορικων Επιστηµων, που γεννηθηκε το ετος
1950 στην Πατρα και κατοικει στην Πατρα (Πλ. Γεωργιου Α Αρ.11) κατοχος του υπ.αριθµ. Ξ 008205/1987
δελτιου ταυτοτητας µε αριθµο µητρωου του Οικονοµικου Επιµελητηριου 32818 Ολοι οι παραπανω ελεγκτες
εχουν την Ελληνικη ιθαγενεια και ειναι Χριστιανοι Ορθοδοξοι.
Η αµοιβη του καθενος που θα χρησιµοποιηθει, οριζεται σε δραχµες τριαντα χιλιαδες (30.000).

ΑΡΘΡΟ 38 Α
Σε περιπτωση πωλησης µετοχων υπαρχει δικαιωµα προτιµησης αγορας υπερ των κατα τον χρονο της πωλησης
µετοχων. Η παρουσα τροποποιηση θα αποτελει εφεξης αναποσπαστο µερος του πιο πανω µε αριθµο 4422/1996
καταστατικου της εταιρειας που συσταθηκε.

ΑΡΘΡΟ 39
1.

Το περιεχοµενο της απο 27-6-1996 εκθεσης του Ορκωτου Ελεγκτη ∆ηµητρη Βερναδακη διαπιστωσης της
λογιστικης αξιας των περιουσιακων στοιχειων της οµµορυθµης εταιρειας ‘’ ΑΦΟΙ Γ. ∆ΕΡΒΙΣΗ Ο.Ε.’’ βασει
ισολογισµου µετασχηµατισµου (µετατροπης) µε τις διαδικασιες του Ν. 2166/1993 εχει ως εξης:

1)

Η µετατροπη της εταιρειας γινεται µε βαση τον ισολογισµο της 31-12-1995 ο οποιος εχει προκυψει υστερα
απο την απογραφη των ενεργητικων και παθητικων στοιχειων της εταιρειας την ιδια ηµεροµηνια. Ρηττα
συνοµολογειται οτι οι συναλλακτικες πραξεις που διενεργηθηκαν απο το διαστηµα που µεσολαβει απο την
1-1-1996 µεχρι την ηµεροµηνια ολοκληρωσης των διαδικασιων ιδρυσης και νοµιµοποιησης της νεας
εταιρειας, θεωρουνται οτι γινονται για λογαριασµο της νεας εταιρειας που συνισταται µε το παρον, στα
βιβλια της οποιας θα µεταφερθουν συγκεντρωτικα µετα την θεωρηση τους απο την αρµοδια ∆.Ο.Υ.

ΑΡΘΡΟ 40
Οι εδω συµβαλλοµενοι δινουν την εντολη στον Ανδρεα Αλεξοπουλο του Ηλια, δικηγορο, κατοικο Πατρων (Γουναρη
21) την ειδικη εντολη την πληρεξουσιοτητα και το δικαιωµα να υποβαλει το παρον καταστατικο στην αρµοδια
Υπηρεσια της Νοµαρχιας Αχαιας (διευθυνση Εµποριου) να τους εκπροσωπησει απεναντι σ'αυτην µε την ειδικωτερη
ανεκκλητη εντολη και πληρεξουσιοτητα για τυχον παραληψεις η διορθωσεις που επιβαλλονται απο το Νοµο κατα το
σταδιο της εγκρισης, να υπογραψει τη σχετικη Συµβολαιογραφικη πραξη συµπληρωσης η τροποποιησης του
παροντος καταστατικου, που θεωρειται σαν συµβαση µεταξυ των ιδρυτων και ακοµα να ενεργησει ολες τις νοµιµες
διατυπωσεις για την αδεια συστασης και λειτουργιας της εταιρειας. Οι συµβαλλοµενοι αποδεχονται την παρουσα
συµβαση, την αναγνωριζουν σαν εγκυρη, ισχυρη και απροσβλητη και παραιτουνται απο καθε δικαιωµα τους, αγωγη
και ενσταση τους να την προσβαλλουν για καθε λογο τυπικο, η ουσιαστικο και αιτια. Προσαρτωνται στο παρον τα
παρακατω αποδεικτικα φορολογικης ενηµεροτητας της Γ. ∆.Ο.Υ. Πατρων υπ’αριθµ. 3694411/7-10-1996 ( για τον
Αγγελη ∆ερβιση), 3694412/7-10-1996 ( για τον Θωµα ∆ερβιση), 5548117/2-10-1996 ( για τον Θεοτοκη ∆ερβιση),
5548119/2-10-1996 ( για τον Γεωργιο ∆ερβιση), 5548115/2-10-1996 ( για την Ιωαννα ∆ερβιση), 5548113/2-10-1996 (
για την Παναγιωτα ∆ερβιση). Εγω ο συµβολαιογραφος υπεµνησα στους συµβαλλοµενους τις διαταξεις του Κ.Ν.
2190/1920 επι των Ανωνυµων Εταιριων οπως ισχυει σηµερα καθως και τις διαταξεις του Π.∆. 409/1986 και οτι το
παρον καταστατικο πρεπει να υποβληθει στην διευθυνση Εµποριου της Νοµαρχιας Αχαιας, να καταχωρηθει στο
οικειο µητρωο ανωνυµων εταιρειων και να δηµοσιευθει στο τευχος Ανωνυµων Εταιριων και Περιωρισµενης Ευθυνης
της Εφηµεριδας της Κυβερνησεως. Εγω η Συµβολαιογραφος υπενθυµισα στους συµβαλλοµενους τις διαταξεις των
αρθρων 17 εως και 31 του Ν. 1676/1986 που αφορουν την επιβολη φορου στη συγκεντρωση του Κεφαλαιου και την
υποχρεωση τους να υποβαλουν µεσα στην νοµιµη προθεσµια την απαιτουµενη απο τον παραπανω νοµο δηλωση
στον αρµοδιο Οικονοµικο εφορο µαζι µε αντιγραφο του παροντος συµβολαιου και να καταβαλουν ολοκληρο το ποσο
του οφειλοµενου φορου καθως και του προβλεποµενου σχετικου παραβολου υπερ του ∆ηµοσιου στο αρµοδιο
∆ηµοσιο Ταµειο. Στη συµβαση αυτη παρεστει και υπεγραψε σχεδιο του Καταστατικου αυτου ο ∆ικηγορος Πατρων
Ανδρεας Αλεξοπουλος, το οποιο προσαρταται στο παρον, καθως και το σχετικο υπ’αριθµ...............................
τετραπλοτυπο του ∆ικηγορικου Συλλογου Πατρων για την αµοιβη του εκ δραχµων.........................................Το
Μεγαροσηµο εκ δραχµων 1000 επικολλαται στο παρον. Οι συµβαλλοµενοι δηλωσαν συµφωνα µε το αρθρο 8 του
Ν.1599/1986 οτι τα εις την αρχη του παροντος αναγραφοµενα στοιχεια τους ειναι τα πραγµατικα και οτι η εδρα της
εταιρειας που δηµιουργηθηκε ειναι η παραπανω. Σε µαρτυρια ολων οσων αναφερονται πιο πανω συνταχθηκε το
παρον καταστατικο σε............ φυλλα για τη συνταξη του οποιου εισπραχθησαν για δικαιωµατα µου και Μεγαροσηµο
δραχµες...............................εκ των οποιων δραχµες............................ για δικαιωµατα υπερ του Ταµειου Νοµικων τα
οποια θα καταβληθουν νοµιµα ως και δραχµες..........................για.........................αντιγραφα και το οποιο αφου
διαβαστηκε απο µενα καθαρα και δυνατα για να το ακουσουν οι συµβαλλοµενοι και αφου το ακουσαν, το βεβαιωσαν
και το υπεγραψαν νοµιµα, καθως και εγω η συµβολαιογραφος.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Το παρον ειναι ενοποιηµενο καταστατικο οπως προεκυψε µε βαση την Συµβολαιογραφικη πραξη 4422/14-10-1996
Συστασεως της εταιρειας και την συµβολαιογραφικη πραξη διορθωσης 4486/12-11-1996 και την αποφαση της
Γενικης Συνελευσης της 03/02/98

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
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