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         Αθήνα, 25 .09.2019 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία  REDS ΑΝΩΝΥ-

ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

   
Ανακοινώνεται ότι την 25.09.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) µε Κωδικό Αριθµό 

Καταχώρησης  1874455 η µε αριθµό 95718/ 25  .09.2019 απόφασή µας (Α∆Α: 6ΞΨΕ465ΧΙ8-Μ89), µε την 

οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων  5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 

, 19 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27  και  29 του καταστατικού της ανώνυµης εταιρείας µε 

την επωνυµία  REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθµό 

Γ.Ε.ΜΗ. 224701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123) σύµφωνα µε την απόφαση της από 

11.07.2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, στο πλαίσιο εναρµόνισης µε το 

ν. 4548/2018 «Αναµόρφωση ∆ικαίου Ανωνύµων Εταιρειών», όπως ισχύει.   

Το ανωτέρω καταστατικό, µε ηµεροµηνία  11.07.2019, αποτελείται από είκοσι εννέα  (29) άρθρα, ως 

αυτά διαλαµβάνονται στα Κεφάλαια Α’ έως Η’ αυτού. 

 

Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο το νέο κωδικοποιηµένο κείµενο καταστα-

τικού το οποίο  αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ανακοίνωσης. 

 

 

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 

                                                      Ιωάννης Αρεταίος 
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

“REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” 

 

 

Κ Ε Φ Α Λ A I Ο  Α΄ 

Σύσταση -Eπωνυµία -Έδρα- ∆ιάρκεια-Σκοπός 

 

ΆΡΘΡΟ 1ο 

Επωνυµία 

 

Η επωνυµία της Εταιρείας είναι “REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” και ο διακριτικός της τίτλος είναι “REDS A.E.”.  

 

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας µε την αλλοδαπή, η επωνυµία της Εταιρείας 

είναι “REDS REAL ESTATE DEVELOPMENT AND SERVICES SOCIETE 

ANONYME ” και ο διακριτικός της τίτλος “REDS S.A.”. 

 

ΆΡΘΡΟ 2ο 

Έδρα 

 

2.1  Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Κηφισιάς, Νοµού Αττικής. 

 

2.2 Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας: 

 

(α) ιδρύονται, σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και 

καταργούνται, υποκαταστήµατα, γραφεία, παραρτήµατα ή πρακτορεία της 

Εταιρείας, και  

 

(β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών 

τους. 

 

2.3  Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας και των µετόχων της ή τρίτων υπάγεται 

αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία 

ενάγεται µόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόµη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές 

δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόµος ορίζει ή έχει συµφωνηθεί διαιτησία.                    
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ΆΡΘΡΟ 3ο  

 Σκοπός 

 

3.1 Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται: 

 

(α)  Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ήτοι δια εισφορών, δια κτήσεως χρεογράφων ή 

άλλως πως, συµµετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες 

υφίστανται ή θα συσταθούν, ιδίως δε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στον τοµέα ανάπτυξης ακινήτων, ως και η διενέργεια επενδύσεων σε 

αξιόγραφα. 

 

(β) Η ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων, η εκπόνηση µελετών, ερευνών και 

επιχειρηµατικών σχεδίων αναπτύξεως και αξιοποιήσεως ακινήτων, η 

παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα, η 

εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών σκοπιµότητας (feasibility studies), η 

παροχή επιστηµονικής και τεχνικής υποστηρίξεως προς τρίτους, ως και η 

παροχή υπηρεσιών αναπτύξεως και διαχειρίσεως ακινήτων της Εταιρείας ή 

τρίτων.     

 

(γ)  Η ανάληψη της τεχνικής διευθύνσεως, του σχεδιασµού, της θέσεως σε 

λειτουργία (Project Management) και εκτελέσεως τεχνικών έργων.  

 

3.2  Για την εκπλήρωση του κατ’ Άρθρο 3.1 σκοπού, η Εταιρεία δύναται: 

 

(α) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήµατα, εργοστάσια, πρακτορεία, 

γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή 

στο εξωτερικό, 

 

(β)  να συµµετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις 

προσώπων, οιουδήποτε τύπου, µορφής και σκοπού, 

 

(γ)  να συνεργάζεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, 

 

(δ) να αναλαµβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ’ Άρθρο 3.1, προϊόντων 

οίκων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και να εισάγει, διανέµει και εν γένει 

εµπορεύεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άϋλα) των 
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οίκων αυτών,  

 

(ε)  να αναλαµβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ’ Άρθρο 3.1, ηµεδαπών 

και αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων, 

 

(στ) να υλοποιεί µε κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόµενους 

σκοπούς και δραστηριότητες, και 

 

 (ζ)  να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αµέσως ή εµµέσως, είναι συναφής, 

συµπληρωµατική ή επιβοηθητική των κατ’ Άρθρο 3.1 σκοπών, ως 

ενδεικτικώς η παροχή εγγυήσεων και λοιπών (ενοχικών και εµπραγµάτων) 

ασφαλειών. 

 

ΆΡΘΡΟ 4ο  

∆ιάρκεια 

 

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε διακόσια (200) έτη και και λήγει στις 26 Σεπτεµβρίου 

2118, δύναται δε να παραταθεί κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος Άρθρου, δυνάµει 

αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων. 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β΄ 

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι 

 

ΆΡΘΡΟ 5ο  

Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

5.1 Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, σήµερα, στο συνολικό ποσό των 

75.239.698,04 Ευρώ, διαιρούµενο σε 57.434.884 κοινές, άϋλες, ονοµαστικές, µετά 

ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,31 Ευρώ. 

 

5.2 Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως:  

 

(α) Το µετοχικό κεφάλαιο, που αρχικά ορίστηκε στο ποσό των 6.000.000 

δραχµών, ακολούθως αυξήθηκε δυνάµει των από 8ης Μαρτίου 1926, 15ης 

Μαρτίου 1934, 29ης Απριλίου 1957, 19ης Ιουνίου 1969, 3ης Αυγούστου 1972, 

13ης Ιουνίου 1977, 29ης Ιουνίου 1982, 28ης Μαρτίου 1988, 12ης Ιουνίου 1989, 

10ης Νοεµβρίου 1992, 27ης Νοεµβρίου 1995 (ακολούθως ανακληθείσα δια 
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της από 29ης Απριλίου 1996), 27ης Ιουνίου 1997, 23ης Αυγούστου 1999 

(ακολούθως ανακληθείσα δια της από 20ης Μαρτίου 2000), 20ης Μαρτίου 

2000, αποφάσεων της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή κατά περίπτωση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, και, τοιουτοτρόπως, ανήλθε στο ποσό των 

12.154.665.600 δραχµών, διαιρούµενο σε 20.956.320 κοινές ανώνυµες 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 580 δραχµές. 

 

(β) Με την από 29ης Ιουνίου 2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, 

η ονοµαστική αξία των µετοχών της Εταιρείας και το µετοχικό της κεφάλαιο 

εκφράστηκαν σε Ευρώ, συνεπεία δε τούτου το µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό των 15.193.332 δραχµών, δια 

σχηµατισµού ισοπόσου ειδικού αποθεµατικού, µε µείωση της ονοµαστικής 

αξίας εκάστης µετοχής από 580 δραχµές σε 579,275 δραχµές. 

Τοιουτοτρόπως, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 

12.139.472.268 δραχµών ή 35.625.744 Ευρώ, διαιρούµενο σε 20.956.320 

κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 579,2750 

δραχµές ή 1,70 Ευρώ. 

 

(γ) Με την από 23ης Ιουλίου 2002 απόφαση της ∆ευτέρας Επαναληπτικής  

Γενικής Συνελεύσεως, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 

το ποσό των 28.500.595,20 Ευρώ, δια καταβολής µετρητών, µε την έκδοση 

16.765.056 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκάστης 

ίσης 1,70 Ευρώ και τιµής διαθέσεως ίσης προς 1,95 Ευρώ. Η εξ’ Ευρώ 

4.191.264 διαφορά που προέκυψε άχθηκε σε πίστωση του Λογαριασµού 

“∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο”. Τοιουτοτρόπως, το 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 64.126.339,20 Ευρώ, 

διαιρούµενο σε 37.721.376 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 

εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ. 

 

 Με την από 30ης ∆εκεµβρίου 2002 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής 

Συνελεύσεως, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν της µερικής 

καλύψεως της από 23ης Ιουλίου 2002 αυξήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 13α 

παρ. 2 κ.ν. 2190/1920,  αυξήθηκε κατά το ποσό των 18.244.216,40 Ευρώ, δια 

καταβολής µετρητών, µε την έκδοση 10.731.892 νέων κοινών ανωνύµων 

µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ. Η εξ Ευρώ 

2.682.973 διαφορά που θα προκύψει, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού 

“∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο”. 
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Τοιουτοτρόπως, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 

53.869.960,40 Ευρώ, διαιρούµενο σε 31.688.212 κοινές ανώνυµες µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ. 

 

(δ) Με την από 24ης Ιουνίου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, 

το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των 

13.467.490,10 Ευρώ, ήτοι:  

 

(i) συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας λόγω αναπροσαρµογής της 

αξίας ακινήτων, κατά το ποσό των 6.693.459,86 Ευρώ, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 15 ν. 3229/2004, και  

 

(ii)  συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς από την έκδοση µετοχών 

υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των 6.774.030,24 Ευρώ, δια της 

εκδόσεως 7.922.053 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής 

αξίας εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ.   

 

Τοιουτοτρόπως, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 

67.337.450,50 Ευρώ, διαιρούµενο σε 39.610.265 κοινές ανώνυµες µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ. 

 

(ε) Με την από 5ης Ιουλίου 2006 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Γενικής 

Συνελεύσεως, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό 

των 5.545.437,10 Ευρώ, συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως τµήµατος του 

λογαριασµού “έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο”, δια αυξήσεως της 

ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής κατά το ποσό των 0,14 Ευρώ, και, 

ταυτοχρόνως, µειώθηκε κατά το ποσό των 20.993.440,45 Ευρώ, δια 

µειώσεως της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής, κατά το ποσό των 0,53 

Ευρώ, εις ισόποση (µερική) διαγραφή ζηµιών παρελθουσών χρήσεων. 

 

Τοιουτοτρόπως, σε συνδυασµό και  µε την υπ’ αριθµ. Κ2-9679/5-7-2006 

απόφαση του Υπουργείου Αναπτύξεως δια της οποίας εγκρίθηκε η 

µετατροπή των µετοχών της Εταιρείας από κοινές, ανώνυµες, µετά ψήφου σε 

κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

ανήλθε στο ποσό των 51.889.447,15 Ευρώ, διαιρούµενο σε 39.610.265 
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κοινές, άϋλες, ονοµαστικές, µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης 

ίσης προς 1,31 Ευρώ. 

 

στ)       Με την από 5ης Μαϊου 2009 ληφθείσα, κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, άνευ τροποποιήσεως του 

Καταστατικού, δυνάµει εκχωρηθείσας προς αυτό από τη Γενική Συνέλευση 

της 30ης Μαϊου 2008 σχετικής προς τούτο εξουσίας, το µετοχικό κεφάλαιο 

της Εταιρείας αυξήθηκε, τοις µετρητοίς, κατά το ποσό των 23.350.250,89 

Ευρώ, δια της εκδόσεως και διανοµής 17.824.619 νέων κοινών, 

ονοµαστικών, µετά ψήφου, άϋλων µετοχών, ονοµαστικής αξίας και τιµής 

διαθέσεως εκάστης ίσης προς 1,31 Ευρώ και 1,40 Ευρώ, αντιστοίχως, της 

(συνολικής) διαφοράς µεταξύ της ονοµαστικής αξίας και της τιµής 

διαθέσεως, ύψους 1.604.215,71 Ευρώ, αγοµένης σε πίστωση του 

λογαριασµού ‘έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο’  

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 

σήµερα στο συνολικό ποσό των 75.239.698,04 Ευρώ, διαιρούµενο σε 

57.434.884 κοινές, άϋλες, ονοµαστικές, µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής 

αξίας εκάστης ίσης προς 1,31 Ευρώ. 

 

5.3 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 25 παρ. 3 και 4 κ.ν. 4548/2018: 

 

(α) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του λαµβανοµένης µε 

πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των µελών του, να αυξάνει το 

µετοχικό κεφάλαιο, µερικώς ή ολικώς, δια της εκδόσεως νέων µετοχών για 

ποσό που δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού µετοχικού 

κεφαλαίου. 

 

(β) Η υπό εδ. (α) της παρούσας παραγράφου εξουσία δύναται να εκχωρείται στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, , για 

χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία.  Στην 

περίπτωση αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται µέχρι το 

τριπλάσιο του ποσού που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που 

χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η ανωτέρω εξουσία, 
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(γ)    Οι υπό εδ. (α) και (β) της παρούσας παραγράφου εξουσίες του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου δύνανται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για 

χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση 

και η ισχύς κάθε ανανέωσης θα αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας 

ισχύος της προηγούµενης . Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για 

χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλονται σε δηµοσιότητα. 

 

 

 Οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου, που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει κατά 

τα εδάφια (α)-(β) της παρούσας παραγράφου, συνιστούν τροποποίηση του 

Καταστατικού δεν υπόκεινται όµως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά 

τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.  

 

5.4 Σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφαρµόζονται, κατά 

περίπτωση, οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, νοουµένου ότι, επί αυξήσεως του 

µετοχικού κεφαλαίου δια εισφοράς εις είδος, δεν χορηγείται στους µετόχους δικαίωµα 

προτιµήσεως, πλην αν άλλως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει, επί δε εκδόσεως 

πλειόνων κατηγοριών µετοχών, εφαρµόζονται οι διατάξεις των δύο ακροτελευτίων 

εδαφίων του άρθρου 26 παρ. 1 Ν. 4548/2018.  

 

5.5 Η προθεσµία καταβολής του ποσού αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από 

το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν δύναται, να οριστεί βραχύτερη της 

κατά νόµο τοιαύτης και άρχεται από την ηµέρα καταχώρισης της απόφασης στο 

Γ.Ε.ΜΗ.  εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των οριζοµένων στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018, 

όπως ισχύει.  

 

5.6 Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις µετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του µετοχικού 

κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό επ' ονόµατι της Εταιρείας µεθ’ 

οιασδήποτε τραπέζης λειτουργούσας νοµίµως στην Ελλάδα. 

 

ΆΡΘΡΟ 6ο 

Μετοχές/Μέτοχοι 

 

6.1  Οι µετοχές και τα εξ’ αυτών δικαιώµατα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και 

κάθε µετοχή παρέχει δικαιώµατα ανάλογα προς το εξ’ αυτής αντιπροσωπευόµενο 

ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα 
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είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής µετοχής, οφείλουν δια εγγράφου 

συµφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώµατα εκ 

της µετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων αυτών. 

 

6.2 Η κτήση µετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των 

νοµίµων αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι µέτοχοι ασκούν τα 

δικαιώµατά τους, ως ο νόµος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της 

Εταιρείας ορίζουν. 

 

6.3 Ενόσω οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και 

εντάσσονται στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων, ως µέτοχος έναντι της Εταιρείας θα 

λογίζεται ο εγγεγραµµένος στα αρχεία της “Ελληνικά Χρηµατιστήρια – 

Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών” ή ως άλλως ο νόµος 

εκάστοτε ορίζει.  

 

6.4  Οι µέτοχοι ευθύνονται µέχρι της ονοµαστικής αξίας των µετοχών τους, και όχι για 

ποσό ανώτερο αυτού. 

 

6.5  Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και στο 

προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των µετοχών που κατέχουν και της 

ονοµαστικής αξίας αυτών. 

 

6.6 Οι µέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές µετόχων και οι νόµιµοι κάτοχοι µετοχών 

της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεµατοφύλακες, µεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι 

δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της 

περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη 

διανοµή της εταιρικής περιουσίας ή να αναµιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας 

ασκώντας δικαιώµατα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους µετόχους δια του 

παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

6.7  Για όλες τις σχέσεις των µετά της Εταιρείας, οι µέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται 

ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους 

ελληνικούς νόµους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν 

να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της 

Εταιρείας θα διενεργούνται προς το γραµµατέα του Πρωτοδικείου της έδρας της 

Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Ν. 
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4548/2018, οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της  Εταιρείας και των µετόχων της ή 

µεταξύ της Εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από  το 

Καταστατικό είτε από το νόµο, υπάγεται  στην αποκλειστική  αρµοδιότητα των  

∆ικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και 

µόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών. 

 

6.8   

 

(α) Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνοµιούχες, µετά ή άνευ δικαιώµατος 

ψήφου, µετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνοµιούχες µετοχές δύνανται να 

εκδίδονται και ως µετατρέψιµες σε κοινές, των σχετικών όρων µετατροπής 

και των περί αυτής προθεσµιών οριζοµένων κατά παραποµπή εκ του 

παρόντος δια αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα προνόµιά των 

δύνανται να συνίστανται στη µερική ή ολική απόληψη, πριν τις κοινές 

µετοχές της Εταιρείας, του διανεµοµένου µερίσµατος, στην προνοµιακή εκ 

του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας 

(συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο 

ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνοµιούχων 

µετοχών κεφαλαίου, στην προνοµιακή καταβολή µερισµάτων και για τις 

χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανοµή µερίσµατος, στην απόληψη τόκου 

ή/και µερίσµατος (σταθερού ή µη), στην εν όλω ή εν µέρει συµµετοχή στα 

κέρδη της Εταιρείας ή εταιρικής αυτής δραστηριότητος, ως και στη 

χορήγηση λοιπών χρηµατικών παροχών ή ανταλλαγµάτων.  

 

(β) Οι προνοµιούχες µετοχές εκδίδονται σε σειρές.  Προνοµιούχες µετοχές της 

αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώµατα. Έκαστη σειρά δύναται να 

παρέχει ορισµένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζοµένων 

προνοµίων.   

 

(γ) Οι προνοµιούχες µετοχές δύνανται να εκδίδονται ως εξαγοράσιµες, βάσει 

των τιθέµενων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των µετοχών. Η εξαγορά σειράς 

προνοµιούχων µετοχών, που εκδίδονται ως εξαγοράσιµες, διενεργείται µε 

δήλωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας προς τους µετόχους των 

εξαγοράσιµων προνοµιούχων µετοχών και είναι έγκυρη µόνο µε καταβολή 

του αντιτίµου της εξαγοράς. Οι προς εξαγορά µετοχές θα πρέπει να έχουν  
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πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 

του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

 

6.9 Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της µετοχές, είτε η ιδία είτε δια πρόσωπου 

ενεργούντος στο όνοµα ή/και για λογαριασµό της, κατά τους ορισµούς του νόµου. 

 

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ΄ 

∆ιοίκηση της Εταιρείας 

 

ΆΡΘΡΟ  7ο  

Σύνθεση και Θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

7.1 Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, απαρτιζόµενο από πέντε (5) έως 

και εννέα (9), εκτελεστικά και µη εκτελεστικά, µέλη, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του 

ν. 3016/2002.  

 

7.2  Επιφυλασσοµένου του Άρθρου 13 του Καταστατικού, τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, µέτοχοι ή τρίτοι, και τα τυχόν αναπληρωµατικά µέλη, εκλέγονται δια 

φανερής ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση, είναι απεριορίστως επανεκλέξιµα, 

και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. 

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής, άρχεται από της 

εκλογής των και λήγει µε την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, µη δυναµένη να παραταθεί 

πέραν των έξη (6) ετών. 

 

7.3 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται 

αµοιβής και τυχόν άλλες παροχές που διαµορφώνονται και καταβάλλονται σύµφωνα 

µε την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, τελούν δε υπό την 

έγκριση της οικείας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, δια ειδικής 

αποφάσεώς της και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά τα προβλεπόµενα 

στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
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7.4 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη 

έναντι µετόχου ή τρίτου, ευθυνόµενα µόνον έναντι του νοµικού προσώπου της 

Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, υπό την επιφύλαξη 

του άρθρου 107 του Ν. 4548/2018. 

 

ΆΡΘΡΟ 8ο   

Συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει δια µυστικής ψηφοφορίας µεταξύ των µελών του, µε 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευοµένων µελών, τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο και το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, και ορίζει τα εκτελεστικά και µη εκτελεστικά 

µέλη, πλην των ανεξαρτήτων, σύµφωνα µε τους ορισµούς του ν. 3016/2002. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο δύναται να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα εκτελεστικά του µέλη ως 

∆ιευθύνοντες Συµβούλους ή και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας παράλληλα την έκταση 

των αρµοδιοτήτων τους. 

Η  ιδιότητα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή του αναπληρωτή του  και του Προέδρου ή 

Αντιπροέδρου δύναται να συµπίπτει στο αυτό πρόσωπο. 

 

ΆΡΘΡΟ 9ο 

Συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

9.1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν  

προσκλήσεως του Προέδρου της, που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) 

τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση συνεδρίασης 

εκτός έδρας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο 

όµιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, διατηρεί υποκαταστήµατα ή γραφεία, 

απαιτείται πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) εργασίµων ηµερών σύµφωνα µε το α. 

91 του Ν. 4548/2018. 

 

9.2 Απόντος ή κωλυοµένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, 

από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυοµένου, από το ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυοµένου, από µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, 

αποκλειστικώς και µόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ως τοιούτου.     
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9.3 Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των αντιπροσώπων τους µπορούν να 

αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(email).  

 

9.4 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως ως προς 

ορισµένα ή όλα τα µέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές 

οδηγίες για τη συµµετοχή τους στη συνεδρίαση.    

 

ΆΡΘΡΟ 10ο 

Απαρτία ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 

10.1  Επιφυλασσοµένου του άρθρου 13 του Καταστατικού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται µέλη του, ο ελάχιστος αριθµός των οποίων είναι το ήµισυ (½) 

πλέον ενός (1) του συνόλου των µελών, σε καµία όµως περίπτωση ο αριθµός των 

αυτοπροσώπως παρισταµένων ή αντιπροσωπευοµένων µελών δεν δύναται να 

υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν 

προκύπτον κλάσµα. 

 

10.2 Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από 

συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο µέλος ή αναπληρωµατικό 

µέλος, που ο απών διορίζει µε επιστολή του, , µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή 

τηλεοµοιοτυπία (fax) απευθυνόµενη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σε καµία 

περίπτωση, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει 

πλείονα του ενός  (1) µέλη. 

 

ΆΡΘΡΟ 11ο   

Πλειοψηφία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόµο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου λαµβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και 

αντιπροσωπευοµένων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
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ΆΡΘΡΟ 12ο 

 Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

12.1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών 

υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός 

αφορώντος την Εταιρεία θέµατος, συµπεριλαµβανοµένης, όλως ενδεικτικώς, της 

εκδόσεως οµολογιακών δανείων κατ’ άρθρα 59, 69, 70 και 71 παρ. 1β του Ν. 

4548/2018, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέµεται εξουσία δυνάµει 

των διατάξεων του νόµου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες 

βάσει του νόµου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρµόδια καθίσταται η Γενική 

Συνέλευση των µετόχων. 

 

12.2 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν 

µέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εργαζόµενους της Εταιρείας ή τρίτους, 

καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής 

αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών. 

 

12.3 Όλες οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 19, 51 και 99-100 του Ν. 4548/2018και λοιπών διατάξεων της κείµενης 

νοµοθεσίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 13ο   

Αντικατάσταση των Συµβούλων 

 

13.1 Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως µέλους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου τα υπόλοιπα µέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και 

εκπροσώπηση της Εταιρείας, άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων µελών, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των εναποµεινάντων µελών υπερβαίνει το ήµισυ (½) 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως τούτο είχε προ της επελεύσεως των 

ανωτέρω γεγονότων και πάντως δεν υπολείπεται των τριών (3). Σε περίπτωση που τα 

εναποµείναντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και 

εκλεγούν αντικαταστάτες των ελλειπόντων  µελών, η εκλογή αυτή ισχύει για το 

υπόλοιπο της θητείας των µελών που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής 

ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική 

Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν 
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έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση οι πράξεις 

των ούτως εκλεγέντων συµβούλων λογίζονται έγκυρες για το µεσολαβήσαν χρονικό 

διάστηµα. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω µελών 

δεν είναι εφικτή από τυχόν αναπληρωµατικά µέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική 

συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 81 Ν. 4548/2018. 

 

 

13.2 Σύµβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου επί έξι (6) συναπτούς µήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της 

παραιτήσεως λογιζοµένης από της ηµεροµηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου 

διαπιστωτικής αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

13.3 Η πτώχευση Συµβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωµά 

του, πλην αν άλλως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει. 

 

ΆΡΘΡΟ 14ο   

Πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

14.1 Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και 

ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα µέλη.  

 

14.2 Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή πρόσωπο οριζόµενο από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 

 

14.3 Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της 

γνώµης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, 

άλλως αυτή αναπληρούται δια µνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να 

υπογράψει.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ∆΄ 

Γενική Συνέλευση 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

 Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως  

 

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούµενη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, συνέρχεται στην έδρα 

της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου 

όµορου της έδρας, ή στην έδρα του χρηµατιστηρίου όπου µετοχές της  Εταιρείας έχουν 

εισαχθεί προς διαπραγµάτευση, τακτικώς µεν το αργότερο έως τη δέκατη (10) ηµερολογιακή 

ηµέρα του ένατου µήνα µετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε κατά τους 

ορισµούς του νόµου.  

 

ΆΡΘΡΟ 16ο  

Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως 

 

16.1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, δηµοσιευόµενη σύµφωνα µε το νόµο, 

περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα (µε ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την 

ώρα της συνεδριάσεως, τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως διατυπωµένα µε 

σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς 

οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι δύνανται να συµµετάσχουν εις αυτήν 

και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, 

ενδεχοµένως, εξ αποστάσεως. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική 

πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου 

προβλεπόµενων συνεδριάσεων, συνεπεία µη επιτεύξεως απαρτίας, µε την 

προϋπόθεση ότι µεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες ανάµεσα στη 

µαταιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. 

 

16.2 Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει 

επί θεµάτων µη περιλαµβανοµένων στην ηµερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή 

εκπροσωπούνται µέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των µετοχών της 

Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεµάτων 

εκτός της ηµερησίας διατάξεως, ή αν αφορούν σε τροπολογίες µετόχων επί 

προτάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή σε προτάσεις για τη σύγκληση ετέρας 

Γενικής Συνελεύσεως. 
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16.3  Οι µέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συµµετοχής στην ψηφοφορία δια 

αλληλογραφίας ή µε ηλεκτρονικά µέσα, υπό τις προϋποθέσεις του νόµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν 

αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο µεγαλύτερος σε ηλικία των 

παρισταµένων Συµβούλων, άλλως ο µέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες µετοχές, 

προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας έναν γραµµατέα, 

µέχρι ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούµενων να συµµετάσχουν της Γενικής 

Συνελεύσεως και εκλεγεί, δια φανερής ψηφοφορίας ή ως άλλως η Γενική Συνέλευση 

αποφασίσει, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως 

µετά του γραµµατέως. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

 ∆ιατυπώσεις Συµµετοχής σε Γενική Συνέλευση  

 

18.1 Ενόσω οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, στη γενική 

συνέλευση µπορεί να συµµετάσχει κάθε µέτοχος που έχει τη µετοχική ιδιότητα κατά 

την έναρξη της πέµπτης ηµέρας πριν από την ηµέρα της αρχικής συνεδρίασης της 

γενικής συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής). Η ως άνω ηµεροµηνία καταγραφής 

ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, µε την 

προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει 

περισσότερες από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία καταγραφής. Αν αυτό 

δεν συµβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης 

δηµοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 130 Ν. 

4548/2018, συµµετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη µετοχική 

ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ηµέρας πριν από την ηµέρα της εξ αναβολής ή 

της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας µπορεί 

να γίνεται µε κάθε νόµιµο µέσο και πάντως βάσει ενηµέρωσης που λαµβάνει η 

εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων. 
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18.2 Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νοµικά 

πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόµος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως 

δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του 

εκδότη τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως 

 

19.1 Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται 

σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, 

εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται µέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις 

εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία 

αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσοµένου του 

α. 130 παρ. 2 εδ. 2 Ν. 4548/2018 και του άρθρου 16.1 του παρόντος καταστατικού) 

προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ηµερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) 

ηµερών από τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούµενη προ 

δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ηµερών. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική 

Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το 

εκπροσωπούµενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

 

19.2  Κατ’ απόκλιση της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που 

αφορούν: 

 

(α) τη µεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειµένου της επιχειρήσεως της 

Εταιρείας, 

 

(β)  την επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων,  

 

(γ)  την αύξηση του µετοχικού  κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το 

Καταστατικό, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 Ν. 4548/2018, εκτός αν 

επιβάλλεται από διατάξεις νόµων ή διενεργείται δια κεφαλαιοποιήσεως 

αποθεµατικών,  

 

(δ)  τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, πλην αν αυτή διενεργείται κατ’ 

εφαρµογή του άρθρου 21 παρ. 5 ή του άρθρου 49 παρ. 6  Ν. 4548/2018, 
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(ε) την έκδοση οµολογιακών δανείων κατ’ άρθρα 71 και 72 Ν. 4548/2018, 

 

(στ)  τη µεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,  

 

(ζ)  τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή 

διάλυση της Εταιρείας,  

 

(η) την κατ’ Άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού χορήγηση ή ανανέωση της 

εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου, και  

 (θ)  σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόµος ή το Καταστατικό ορίζει ότι 

για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της 

παρούσης παραγράφου,  

 

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων 

της ηµερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται µέτοχοι 

αντιπροσωπεύοντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα 

οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, 

τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας 

διατάξεως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι εκπροσωπούντες το 

ένα πέµπτο(1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  

ΑΡΘΡΟ 20ο 

 Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως 

 

20.1 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως δια της απολύτου πλειοψηφίας των ψήφων 

που εκπροσωπούνται κατ’ αυτήν. 

 

20.2 Στα θέµατα, που για τη συζήτησή των απαιτείται η κατ’ Άρθρο 19 παρ. 2 του 

Καταστατικού εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δια πλειοψηφίας 

των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουµένων σε αυτήν ψήφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

 Αρµοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως 

 

21.1 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και 
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δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται 

στην αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, 

επί συγκεκριµένου θέµατος, την παραποµπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. 

Οι νόµιµες αποφάσεις της  Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή 

διαφωνούντας µετόχους.  

 

21.2  Η Γενική Συνέλευση είναι το µόνο αρµόδιο όργανο να αποφασίζει για: 

 

(α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιαύτες λογιζόµενες και οι 

αποφάσεις για την αύξηση ή τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι 

αποφάσεις αυτές δεν  αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη του 

Καταστατικού, 

 

(β) την εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την απονοµή της 

ιδιότητος  του ανεξάρτητου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

 

(γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και τον καθορισµό της αµοιβής των, 

 

(δ) την έγκριση και αναµόρφωση των ετησίων και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας, 

 

(ε)     την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και 

την απαλλαγή των ελεγκτών, 

 

(στ)    την έγκριση παροχής αµοιβών ή προκαταβολής αµοιβών κατά το άρθρο 109 

Ν. 4548/2018, 

 

(ζ)   την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 Ν. 4548/2018 και της 

έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 Ν. 4548/2018,  

 

 

(η) την έκδοση οµολογιακών δανείων κατ’ άρθρα 71 και 72 Ν. 4548/2018, 

 

(θ) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη µετατροπή, την αναβίωση, την παράταση 

της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, 

 

(ι) τη µεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας, 
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 (ια) το διορισµό εκκαθαριστών, και 

 

 (ιβ) τυχόν λοιπά θέµατα προβλεπόµενα στο νόµο.  

 

21.3 ∆εν υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέµατα 

που διαλαµβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, και ως αλλαχού ο 

νόµος ορίζει.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

 Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως 

 

22.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται σε 

πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα αυτής, και τα 

οποία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά.  

 

22.2 Κατόπιν αιτήσεως µετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να 

καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης οποιουδήποτε µετόχου. Ο 

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώµης, 

αν αυτή αναφέρεται σε ζητήµατα προφανώς εκτός ηµερήσιας διάταξης ή το 

περιεχόµενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόµο.  

 

 

22.3 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή πρόσωπο οριζόµενο από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.  

 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ελεγκτών 

 

23.1 Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η Γενική 

Συνέλευση  µπορεί να εγκρίνει δια φανερής ψηφοφορίας, τη συνολική διαχείριση που 

έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην οικεία ψηφοφορία, τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να µετάσχουν δια 

των µετοχών, µόνο, που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων 

µετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση µε ρητές και συγκεκριµένες 

οδηγίες ψήφου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄ 

Ελεγκτές 

 

ΆΡΘΡΟ 24ο  

Ελεγκτές  

 

Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασµών της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση 

εκλέγει ένα (1) τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1)  αναπληρωτή σύµφωνα µε το άρθρο 2 

Ν. 4336/2015, όπως ισχύει και ορίζει την αµοιβή τους. Οι ελεγκτές, από της ηµεροµηνίας 

αποδοχής του διορισµού των, έχουν όλα τα δικαιώµατα και φέρουν όλες τις ευθύνες και 

υποχρεώσεις που ο νόµος ορίζει. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις και ∆ιάθεση Κερδών 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

 

25.1  Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαµήνου διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 

λήγει την 31η ∆εκεµβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των 

περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 

 

25.2  Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κλείνει τους 

λογαριασµούς, διενεργεί λεπτοµερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, 

καταρτίζει τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και συντάσσει έκθεση επ’ 

αυτών, σύµφωνα µε τους ορισµούς του νόµου.  

 

25.3  Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να 

έχουν υπογραφεί από τα κατά νόµο οριζόµενα πρόσωπα.  

 

25.4  Ο ισολογισµός, ο λογαριασµός αποτελέσµατα χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως 

αποτελεσµάτων, µετά των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, υποβάλλονται στις 

διατυπώσεις δηµοσιότητος του άρθρου 149 Ν. 4548/2018. 
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ΑΡΘΡΟ 26ο 

∆ιανοµή Κερδών 

 

26.1 Καθαρά κέρδη εκάστης εταιρικής χρήσεως είναι αυτά που προκύπτουν µετά την 

αφαίρεση από τα πραγµατοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζηµίας, των 

νοµίµων αποσβέσεων και εν γένει οιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους. Το 

εναποµένον, µετά την αφαίρεση των ανωτέρω κονδυλίων, υπόλοιπο συνιστά τα 

ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας τα οποία, επιφυλασσοµένου του άρθρου 159  Ν. 

4548/2018, διανέµονται υπό την ακόλουθη σειρά: 

 

(α)  αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης 

αποτελεσµάτων, που δεν αποτελούν πραγµατοποιηµένα κέρδη. 

 

(β)         αφαιρείται ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών 

κερδών, για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, έως ότου συµπληρωθεί 

ποσοστό ίσο µε το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό 

αποθεµατικό χρησιµοποιείται αποκλειστικώς για την εξίσωση, προ πάσας 

διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού 

κερδών-ζηµιών, 

 

(γ)  κρατείται ποσοστό ίσο µε το κατά νόµο οριζόµενο για την καταβολή 

µερίσµατος, και 

 

(δ)  το υπόλοιπο όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που µπορεί να προκύψουν και να 

διατεθούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, 

διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του νόµου. 

 

26.2 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίζει τη διανοµή προσωρινού 

µερίσµατος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

26.3 Η Γενική Συνέλευση ορίζει την ηµέρα καταβολής του µερίσµατος και του 

προµερίσµατος. ∆ικαίωµα επ’ αυτών έχουν οι µέτοχοι που είναι εγγεγραµµένοι στα 

αρχεία  του Συστήµατος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία "Ελληνικό 

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυµη Εταιρεία" κατά την ηµεροµηνία που το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο θα ορίσει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
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26.4 Το δικαίωµα εισπράξεως του µερίσµατος παραγράφεται κατά το νόµο. Τόκος επί 

µερίσµατος δεν καταβάλλεται. 

 

Κ Ε Φ Α Λ ΑΙ Ο  Ζ΄ 

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο 

 Λύση της Εταιρείας 

 

27.1 Η Εταιρεία λύεται ως ο νόµος ορίζει. 

 

27.2  Αν η Εταιρεία  λυθεί, συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν 

αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή αν µετά την κήρυξη της πτωχεύσεως 

διενεργήθηκε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης 

του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η 

Εταιρεία δύναται να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως 

λαµβανοµένης µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις των Άρθρων 

19 παρ. 2 και 20 παρ. 2 του Καταστατικού. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία µπορεί 

να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης µορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές 

προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα 

ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που 

προβλέπεται για τις ανώνυµες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης µορφής. Αναβίωση δεν 

χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανοµή της εταιρικής περιουσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο 

 Εκκαθάριση της Εταιρείας 

 

28.1 Μετά τη λύση της Εταιρείας (πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως), η Γενική 

Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αµοιβή των οποίων 

ορίζει. Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών.  

 

28.2  Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως και 

κάθε άλλη αρµοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει. 

 

28.3  ∆ιαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της 

και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύµφωνα µε τις διατάξεις των Άρθρων 15 
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έως και 23 του Καταστατικού, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το 

παρόν Καταστατικό και ο νόµος επιβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

28.4 Οι λογαριασµοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.και δεν 

υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα µέσα. 

 

28.5  Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, µετά την ολοσχερή εξόφληση του 

παθητικού της, ανήκει στους µετόχους και κατανέµεται ανάλογα µε την ονοµαστική 

αξία των µετοχών που καθένας έχει. 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Η΄ 

Τελική ∆ιάταξη 

  

ΑΡΘΡΟ 29ο  

 

29.1 Κάθε παραποµπή σε διάταξη νόµου λογίζεται ως παραποµπή στην εκάστοτε 

τρέχουσα µορφή και διατύπωσή του. 

 

29.2 Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρµόζονται οι οικείες 

διατάξεις του Ν. 4548/2018 και, επ’ αυτών, όπου ο Ν. 4548/2018, παρέχει εξουσίες, 

ελευθεριότητες ή προνόµια, ταύτα λογίζονται ως ενσωµατωθέντα κατά παραποµπή 

στο παρόν Καταστατικό. 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο από το Καταστατικό της εταιρείας µετά από τις τροποποιήσεις που 

επήλθαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουλίου 2019. 

 

Κηφισιά, 11 Ιουλίου 2019 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ  

 


