
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
Σας γνωρίζουµε ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας  που 
συνήλθε την 24η Ιουνίου 2004, συζήτησε όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που 
περιλαµβάνονταν στη σχετική Πρόσκληση, τα οποία ενέκρινε νόµιµα και  αποφάσισε 
παµψηφεί, µε ποσοστό απαρτίας 57,98%, ως ακολούθως: 
 
-Την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων, καθώς και των Ενοποιηµένων  
Οικονοµικών Καταστάσεων µετά των επ' αυτών εκθέσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, για τη χρήση 2003 της Εταιρείας και 
την απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από 
κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τις παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις.  
 
-Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2004 την ελεγκτική εταιρεία "Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.", 
ειδικότερα δε ως τακτική Ορκωτή Ελεγκτή-Λογίστρια  την κα Αγγελική Γρατσία-
∆ροµπάκη του Κωνσταντίνου και ως αναπληρωµατική αυτής, την κα Φλώρου Ιωάννα 
του ∆ηµητρίου. 
 
-Τη χορήγηση αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιεύθυνσης ή και σε ∆ιευθυντές, καθώς 
και τους αντικαταστάτες αυτών, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη 
∆ιεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς. 
 
-Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, κατάρτιση συµβάσεων παροχής 
υπηρεσιών µε θυγατρικές εταιρείες. 
 
-Αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 
Ευρώ 13.467.490,10, που προέρχεται από: 
α) κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων 
(Ν.3229/2004) ποσού € 6.693.459,86 και ειδικότερα από υπεραξία οικοπέδων ποσού 
€ 5.214.421,33 και υπεραξία κτηρίων ποσού € 1.479.038,53. 
β) κεφαλαιοποίηση ποσού € 6.774.030,24 εκ της διαφοράς από την έκδοση 
µετοχών υπέρ το άρτιο µε έκδοση 7.922.053 νέων δωρεάν ανωνύµων κοινών µετοχών 
ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής Ευρώ 1,70, σε αναλογία 1 νέα ανά 4 παλαιές 
µετοχές. 
Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε Ευρώ 67.337.450,50, 
διαιρούµενο σε 39.610.265 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας  1,70 Ευρώ η 
κάθε µία. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης την συνεπεία της αυξήσεως 
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο όπως αναλάβει τη ρύθµιση των κλασµατικών δικαιωµάτων που θα 
προκύψουν από την ως άνω αύξηση, καθώς και όλες τις λεπτοµέρειες για την 
ολοκλήρωσή της. Η διαδικασία της αύξησης και η εισαγωγή των νέων µετοχών προς 
διαπραγµάτευση, εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 30η Ιουλίου, σύµφωνα 
και µε τα προβλεπόµενα από τη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία. 
 
 
 
 



Οι µέτοχοι ενηµερώθηκαν, για την εξέλιξη της πολεοδόµησης του ακινήτου της 
Γυαλού και τις διαπραγµατεύσεις µε διεθνή εµπορική εταιρεία, για την πώληση 
τµήµατος του ακινήτου αυτού, ιδιοκτησίας της οµώνυµης θυγατρικής. Επίσης, για 
την ανάπτυξη του ακινήτου της Κάντζας, για την οποία θα συνεκτιµηθεί και η στάση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε στόχο είτε την ανάπτυξη µεγάλου εµπορικού κέντρου 
είτε την αξιοποίηση του υφιστάµενου διατάγµατος της ΖΟΕ. 
 
Μαρούσι 25.06.2004 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 


