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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση , επωνυμία , σκοπός , έδρα και διάρκεια της εταιρείας.
Ά ρ θ ρ ο 1.Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία
«Κυλινδρόμυλοι K. Σαραντόπουλος Α.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της
Εταιρείας μετά φυσικών ή νομικών προσώπων της αλλοδαπής, η επωνυμία αυτή
δύναται να χρησιμοποιηθεί με λατινικά ψηφία ή σε μετάφραση.
Ά ρ θ ρ ο 2.Σκοπός της Εταιρείας είναι η αλευροβιομηχανία, η εμπορία αλεύρων και
δημητριακών καρπών εν γένει. Η Εταιρεία δύναται να επεκτείνει τον κύκλο των
εργασιών αυτής σε κάθε άλλη συναφή βιομηχανία και εμπορία ως και να συμμετέχει
σε Εταιρείες οιουδήποτε Εταιρικού τύπου και σκοπού ή να συνιστά τοιαύτας.
Ά ρ θ ρ ο 3.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κερατσινίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
δικαιούται να συστήσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε ήθελε κρίνει
σκόπιμο εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή.
Ά ρ θ ρ ο 4.Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις εκατόν (100) έτη, αρχομένη από της
30ης Απριλίου 1935 ότε εδημοσιεύθη εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών της
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (αριθ. Φύλλου 102/30.4.35) η υπ αριθ.
31.339/25.4.1935 απόφασις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δι’ ής παρεσχέθη η
άδεια συστάσεως και η έγκριση του αρχικού Καταστατικού της Εταιρίας.
Άρθρο 5
Εφαρμογή 4548/2018
1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του
Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του
νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.4548/2018, γίνεται
για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε
περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η
διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ά ρ θ ρ ο 6.1.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000), διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές και
κατεβλήθη εξ’ ολοκλήρου σε είδη και τοις μετρητοίς, όπως αναγράφεται στο υπ’
αριθ.1434 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Φ.
Κωνστανταράκη, αποτελούν το αρχικό Καταστατικό της Εταιρείας, που εγκριθέν και
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δημοσιευθέν εις το υπ’αριθ.102/1935 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, και βάση του Ν.2854/1954 εμειώθη σε δραχμές δέκα χιλιάδας
(10.000) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε
μια πενήντα λεπτών (0.50).
Κατ’ εφαρμογή του από 14.11.1956 Διατάγματος «περί αναπροσαρμογής των
Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών» το Κεφάλαιο αυτό αναπροσαρμόστηκε και
ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες δραχμές (5.180.000),
διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων
πενήντα εννέα (259) δραχμών η κάθε μια.
Στις 30.06.1970 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2
παρ.2 του Α.Ν./148/1967 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά
πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες δραχμές (5.180.000), με έκδοση είκοσι
χιλιάδων (20.000) νέων Μετοχών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές
δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (10.360.000), διαιρεμένο σε
σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα εννέα
δραχμών (259) έκαστη. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε με την
κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού Ν.Δ. 4002/1959.
Αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο με απόφαση της από 01.12.1972 Γενικής Συνελεύσεως
των Μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται κατά δραχμές δύο εκατομμύρια εβδομήντα
δύο χιλιάδες (2.072.000) με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα εννέα (259) δραχμών έκαστη. Η παραπάνω
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε με μετρητά. Έτσι το Μετοχικό
Κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα δύο
χιλιάδων (12.432.000), διαιρεμένο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) μετοχές
ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα εννέα (259) δραχμών έκαστη.
Στις 30.06.1977 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19
του Ν. 542/1977 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δραχμές
έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα
(11.437.440) με έκδοση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα (44.160) νέων
μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα εννέα (259) δραχμών έκαστη. Η
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί αφ’ ενός με κεφαλαιοποίηση από
την υπεραξία που προκύπτει εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της
Εταιρείας, δραχμών έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων
εννιακοσίων εξήντα πέντε (11.391.965) και αφ’ετέρου, με καταβολή μετρητών,
δραχμών σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (45.475).
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές είκοσι τριών εκατομμυρίων
οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (23.869.440), διαιρεμένο
σε ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα (92.160) μετοχές ονομαστικής αξίας
διακοσίων πενήντα εννέα (259) δραχμών, έκαστη.
Στις 29.12.1980 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας
υπόψη την παρ.1 του άρθρου 12 του Ν. 876/1979 αποφάσισε την αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου σε δραχμές είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα έξι
χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (26.256.384), με έκδοση πενήντα χιλιάδων
εξακοσίων ογδόντα οκτώ (50.688) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων
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δέκα οκτώ (518) δραχμών έκαστη. Επίσης αποφάσισε την αντικατάσταση των
παλαιών ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα (92.160) μετοχών σε σαράντα έξι
χιλιάδες ογδόντα (46.080) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων δέκα οκτώ
(518) δραχμών, έκαστη. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί ως εξής:
α) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της υπέρ το άρτιο εκδόσεως μετοχών,
δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000)
β) με κεφαλαιοποίηση :
αα) του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.Δ. 4002/59, δραχμές τρία
εκατομμύρια
τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε (3.444.115)
ββ) μερική του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.147/1967, δραχμές πέντε
εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι μία (5.683.821)
γ) με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους, δραχμές εννέα εκατομμύρια εκατόν
είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα οκτώ (9.128.448).
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές πενήντα
εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων
(50.125.824) διαιρεμένο σε ενενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες εξήντα οκτώ (96.768)
μετοχές ενιαίας έκδοσης ονομαστικής αξίας πεντακοσίων δέκα οκτώ (518) δραχμών,
έκαστη.
Στις 30.06.1982 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων λαμβάνοντας υπόψη την
περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.1249/1982 αποφάσισε την αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δραχμές σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν
είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων οκτώ (44.126.208), με αύξηση της ονομαστικής αξίας
κάθε μετοχής κατά δραχμές τετρακοσίων πενήντα έξι (456). Η αύξηση θα καλυφθεί
αφ’ ενός με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή
της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, δραχμές σαράντα τέσσερα εκατομμύρια
πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις (44.050.984) και αφ’ ετέρου με
καταβολή μετρητών, δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις
(75.224). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές ενενήντα τεσσάρων
εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριάντα δύο (94.252.032),
διαιρεμένο σε ενενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες εξήντα οκτώ (96.768) μετοχές
ονομαστικής αξίας εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (974) δραχμών έκαστη.
Στις 29.12.1989 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων λαμβάνοντας υπόψη την
περίπτωση του άρθρου 4 της υπ’ αριθ.Ε.2665/1988 κοινής αποφάσεως του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφάσισε την αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ογδόντα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες
εξακόσιες τριάντα οκτώ (80.293.638) δραχμές, με έκδοση ογδόντα δυο χιλιάδων
τετρακοσίων τριάντα επτά (82.437) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εννιακοσίων
εβδομήντα τεσσάρων (974) δραχμών έκαστη. Η αύξηση καλύφθηκε με
κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της
αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σε δραχμές εκατόν εννέα εκατομμύρια διακόσιες
ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δραχμές (109.283.550), που μειώθηκαν
κατά τις μέχρι 31.12.1987 ζημίες της Εταιρείας, δραχμές είκοσι οκτώ εκατομμύρια
εννιακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ (28.989.148) και

Αρ.πρωτ. 1185215.1735072
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α. Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 44313107000
την 17/09/2019 με ΚΑΚ 1857652
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

απέμειναν ογδόντα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες
δυο δραχμές (80.294.402).Από το ποσό αυτό, ογδόντα εκατομμύρια διακόσιες
ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα οκτώ δραχμές (80.293.628),
κεφαλαιοποιήθηκαν με την έκδοση ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά
(82.437) μετοχών, ονομαστικής αξίας εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων δραχμών
έκαστη (974).
Το ποσό που απέμεινε από την κεφαλαιοποίηση ύψους επτακοσίων εξήντα τεσσάρων
(764) δραχμών, θα εμφανίζεται στα Βιβλία της Εταιρείας στον λογαριασμό
«Διαφορές Αναπροσαρμογής αποφάσεως Ε.2665/1988».
Το Μετοχικό Κεφάλαιο των δραχμών ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων
πενήντα δυο χιλιάδων τριάντα δύο (94.252.032) μετά την ως άνω αύξηση ύψους
ογδόντα εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ
δραχμών (80.293.638), ανέρχεται σε δραχμές εκατόν εβδομήντα τέσσερα
εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα
(174.545.670), διαιρεμένο σε εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πέντε
μετοχές (179.205), ονομαστικής αξίας εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων δραχμών
(974) έκαστη.
Στις 31.07.1991 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την έκδοση ενός
εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (1.433.640)
νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν είκοσι μίας και 0.75 (121,75)
έκαστη, σε αντικατάσταση των παλαιών εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων
πέντε (179.205) μετοχών, ονομαστικής αξίας εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων
δραχμών (974) έκαστη.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο των δραχμών εκατόν εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων
πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (174.545.670), είναι
διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες
σαράντα (1.433.640) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι μίας και 0,75
(121,75) έκαστη.
Στις 31.10.1994 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσια ένα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις
χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (201.784.830) δραχμές. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε ως
εξής:
α) κατά εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες
τριάντα (126.518.730) δραχμές, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κατά δραχμές
ογδόντα οκτώ και 0,25 (88,25) στη κάθε μετοχή. Η ονομαστική αξία της κάθε
μετοχής, όπως προκύπτει από τα παραπάνω αυξάνεται από εκατόν είκοσι μια και
0,75 (121,75) δραχμές, σε διακόσιες δέκα (210) δραχμές. Η αύξηση αυτή καλύπτεται
από κεφαλαιοποίηση μέρους υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της
αξίας των ακινήτων της Εταιρείας βάσει του Ν.2065/1992.
β) κατά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εκατό
(75.266.100) δραχμές, με έκδοση τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων
δέκα (358.410) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων δέκα (210) δραχμών
έκαστη. Η έκδοση αυτή θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους.
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Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας δραχμών εκατόν εβδομήντα τεσσάρων
εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα
(174.545.670), με την ως άνω νέα αύξηση των διακοσίων ενός εκατομμυρίων
επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (201.784.830)
δραχμών, ανέρχεται στα τριακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα
χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές (376.330.500), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο
επτακόσιες ενενήντα δυο χιλιάδες πενήντα (1.792.050) ανώνυμες μετοχές,
ονομαστικής αξίας διακοσίων δέκα (210) δραχμών έκαστη.
Στις 30.06.1997 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου κατά δραχμές διακόσια πενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά
χιλιάδες (250.887.000). Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους της
υπεραξίας που προκύπτει από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της
Εταιρείας, βάσει του Ν.2065/1992, με έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα
τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (1.194.700) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας
διακοσίων δέκα δραχμών (210) έκαστη.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας δραχμών τριακοσίων εβδομήντα έξι
εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων (376.330.500) με την νέα
ως άνω αύξηση κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά
χιλιάδες δραχμές (250.887.000), ανέρχεται στα εξακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια
διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές (627.217.500), διαιρεμένο σε δυο
εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.986.750)
ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων δέκα δραχμών (210) έκαστη.
Στις 10.08.1999 η 71η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τους
Μετόχους κατά εξακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες
πεντακόσιες δραχμές (627.217.500), η οποία αύξηση επανεγκρίθηκε στις 02.02.2000
από την 72η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων λόγω μη
υλοποίησης της και η οποία αύξηση ανακλήθηκε στις 18.07.2001 από την 74η
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων λόγω μη υλοποίησης.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στα εξακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια
διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές (627.217.500), διαιρεμένο σε δυο
εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.986.750)
ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων δέκα δραχμών (210) έκαστη.
Στις 17.12.2001 η 75η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ογδόντα πέντε εκατομμύρια εκατό ενενήντα
επτά χιλιάδες σαράντα τέσσερις δρχ. (85.197.044), προερχόμενη κατά τριάντα
τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες πενήντα έξι δρχ. (34.920.056) από
υπεραξία η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της
Εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992, και κατά πενήντα εκατομμύρια διακόσιες
εβδομήντα εξ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ δρχ. (50.276.988) από
αφορολόγητα αποθεματικά του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989.
Επίσης αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής από διακόσιες
δέκα (210) δρχ. σε σε εκατό εβδομήντα και 0,375 (170,375) και τη έκδοση, λόγω της
ως άνω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου και της μειώσεως της ονομαστικής
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αξίας των Μετοχών, ενός εκατομμυρίου εκατό ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων
επτακοσίων (1.194.700) νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό εβδομήντα και
0,375 (170,375) δρχ. εκάστης
Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσια δώδεκα
εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις
(712.414.544) δρχ., διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατό ογδόντα μια
χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (4.181.450) Μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό
εβδομήντα και 0,375 (170,375) δρχ. εκάστης.
Η ίδια ως άνω Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 17 Δεκεμβρίου 2001
αποφάσισε επίσης την έκφραση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής
αξίας της Μετοχής της Εταιρείας σε Ευρώ, ως εξής:
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ενενήντα
χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε (2.090.725) Ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα
εκατομμύρια εκατό ογδόντα μια χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (4.181.450) Μετοχές,
ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Οκτωβρίου 2002 απεφάσισε
την μετατροπή των Μετοχών της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.
2.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να οριστεί ότι μέσα σε πέντε (5)
έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει
το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων
μετοχών.
Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί
να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που
χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπεραίνει την πενταετία
για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης 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
διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 συνιστούν
τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου
αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του έρθρου 9 του Ν.4548/2018.
3.
Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 2, όταν τα
αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4
και 132 παρ.2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του
σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό
κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν
της Γενικής Συνέλευσης.
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4.
Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό
της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο
κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα
εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία
κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με
τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και την
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να
εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης
των νέων μετοχών ή/και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε
περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού
διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής κεφαλαίου αρχίζει
από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η
τιμή διάθεσης των μετοχών η/και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά
περίπτωση.
Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν
αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση
σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε
Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Άρθρο 7
Δικαίωμα προτίμησης
1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της
εισφοράς σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,
παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό
δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή
τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε
την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, οι μετοχές
που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της
προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η
προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής κεφαλαίου,
όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και την διάταξη
της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση
του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του
διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.
Στην περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του
δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με
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απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 Ν.
4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του
δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα
στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος
Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η
προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον
στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του
μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση
του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του
δικαιώματος προτίμησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος
προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επιτρέπεται
να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην
αμέσως προηγούμενη παράγραφο. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης, το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, που
αναφέρει τους λόγους, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του
δικαιώματος προτίμησης και δικαιολογεί την προτεινόμενη τιμή έκδοσης των νέων
μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας του άρθρου 13 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός
από το δικαίωμα προτίμησης όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται
τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 6
του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο
κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.
Άρθρο 8
1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο
40 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και
ως εκ τούτου τηρούνται σε άυλη μορφή στα αρχεία της εταιρείας "Ελληνικά
Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)" ή ως ο νόμος εκάστοτε
ορίζει. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας
Νομοθεσίας. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος
Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)" θεωρείται μέτοχος της Εταιρείας και η καταχώρηση
των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της αυτά συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή
του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Ως χρόνος
εκδόσεως των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της
εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)" ή
ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.
2. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
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3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων
μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο και,
ελλείψει αυτού, θα αναστέλλεται η άσκησή τους. Οι συγκύριοι μετοχών ενέχονται
από κοινού και ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της Εταιρίας για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.
4. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου
μετοχές. Οι ως άνω προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως
μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά τους δύνανται να συνίστανται στη μερική ή
ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές της Εταιρείας, του διανεμομένου
μερίσματος, στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των
προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής
περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα τυχόν υπέρ το άρτιο
ποσά), 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 της
δραστηριότητος, καθώς και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή
ανταλλαγμάτων, ως άπαντα δύνανται, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Γενικής
Συνελεύσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να εξειδικεύονται από το τελευταίο.
Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας
σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Εκάστη σειρά δύναται να παρέχει
ορισμένα ή και το σύνολο των περιγραφομένων στην παράγραφο 3 προνομίων.
Οι προνομιούχες μετοχές δύναται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, κατά τους όρους
που τίθενται από τη Γενική Συνέλευση ή, κατ’ εξουσιοδότησή της, από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας πριν την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς
προνομιούχων μετοχών που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, γίνεται με δήλωση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων
προνομιούχων μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς. Οι προς
εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Οι Μέτοχοι
Άρθρο 9
Δικαιώματα Μετόχων
1.
Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους
μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των
μετοχών τους.
3. Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αναλαμβάνει, έναντι της Εταιρείας, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, το
παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
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Συμβουλίου.
4. Κάθε μέτοχος, όπου κι αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται
ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας, είναι δε εφαρμοστέο επί των
σχέσεων αυτών το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο.
Άρθρο 10
1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη
Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που δεν απέχει περισσότερο
από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα,
τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει
μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων
εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να
απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η
μετ’αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν
απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των
μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των
διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 Ν. 4548/2018.
3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να
εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει συγκληθεί, πρόσθετα
θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να
δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά
(7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις
ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται:
α)
Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία
καταβλήθηκαν από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της,
καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία
υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.
β)
Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της
Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων
της ημερησίας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
για ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου
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μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της
προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο
Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς
κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους,
πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή
των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία
αναγράφεται στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας
άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της
έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την
Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέματα της ημερήσιας διάταξης της
Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες
μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των
μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη
αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού,
τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία
της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στην
περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της
Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας .
Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις
παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που
δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη
παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των
εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων
δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν
εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας .
11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον
έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που
τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη
αποτελεί και η κατάθεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού
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των μετοχών, που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης, μέχρι την
έκδοση της απόφασης επί της αίτησής τους, και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30)
ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 11
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
1.
Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται
από τρεις (3) έως εννέα (9) Συμβούλους, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη,
σύμφωνα με τις διακρίσεις του Ν. 3016/2002, μετόχους ή μη της Εταιρείας. Το
Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση σε μυστική ψηφοφορία
για τετραετή θητεία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και
νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει
ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως
Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε
δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Το φυσικό
πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική
διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού
προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από το διορισμό του νομικού προσώπου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του Μέλους. Η θητεία
αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους. Κατ’
εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική
Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
2. Οι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ή να
αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση κατά πάντα χρόνο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του,
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του, τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή
Διευθύνοντες Συμβούλους ή Αναπληρωτές αυτών ή Εντεταλμένους Συμβούλους και
ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, πλην των ανεξαρτήτων μελών,
σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 3016/2002. Το αξίωμα του Γενικού Διευθυντή
μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο με τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική
Συνέλευση.
4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο
Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
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αυτών, Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο
απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα
μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και
χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών,
όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα
μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
Άρθρο 12
Εξουσία Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της
Εταιρείας , την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως, αποφασίζει και ενεργεί κάθε
πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων, της περιουσίας της και την γενικότερη
επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα, που κατά το νόμο ή το παρόν
Καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα
οποία αυτή έχει αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του
εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο
τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την
απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, να
αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εξουσίας
εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, καθώς
επίσης και σε διευθυντές ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας
συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης. Τα
πρόσωπα στα οποία ανατίθεται κατά την παρούσα παράγραφο η εκπροσώπηση και
δέσμευση της Εταιρείας, την εκπροσωπούν και την δεσμεύουν, ως όργανά της, σε
όλη, χωρίς κανένα περιορισμό, την έκταση των οριζομένων από το Διοικητικό
Συμβούλιο αρμοδιοτήτων της εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση υποβολής από την Εταιρεία μηνύσεων, εγκλήσεων και
παραιτήσεων απ’ αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή επ’ ακροατηρίου συζητήσεως και
παραιτήσεως από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αποφάσεων ποινικών
δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και παραίτησης από αυτά, ως επίσης και σε
κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση στο δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη
εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Πρόεδρό του ή/και τον αναπληρωτή του ή/και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο ή/και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και, ύστερα από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση των ως άνω συγκεκριμένων
εξουσιών ή αρμοδιοτήτων από υπάλληλο της Εταιρείας ή/και πληρεξούσιο δικηγόρο
αυτής που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό όργανο
εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση κοινού
ομολογιακού δανείου και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες, καθώς
και να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Άρθρο 13
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε
φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο,
είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην
πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην
περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή τον
αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να
αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η
λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα
τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2)
από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, η οποία
πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το
Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της
αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει
το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση
εκπρόθεσμης σύγκλησής του, τα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, επιτρέπεται να
συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη
λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική
πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση πρέπει με
ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα
ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό
σύστημα. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος
υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο
βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και
αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν
ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν, η άρνησή τους
καταγράφεται στα πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Αρ.πρωτ. 1185215.1735072
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α. Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 44313107000
την 17/09/2019 με ΚΑΚ 1857652
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Συμβουλίου ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ειδικά οριζόμενο από το
τελευταίο για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 14
Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση Μελών
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν
παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 6 το
ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι
Σύμβουλοι δύνανται να είναι λιγότεροι των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού
της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
2. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο
μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος με έγγραφη
εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία) του απουσιάζοντος Συμβούλου. Η
εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο
του αυτού Συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2)
ψήφοι περιλαμβανομένης της δικής του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση
Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του
Συμβουλίου.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων, εκτός αν άλλως ορίζεται
στο παρόν Καταστατικό, ή στο νόμο. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις
λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο
βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υπογράφονται από
τον Πρόεδρο και τους παρόντες Συμβούλους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
6. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι
υποβάλλει την παραίτησή του, η οποία ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφασή του στα πρακτικά του.

Άρθρο 15
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες
παροχές, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 όπως ισχύει και την πολιτική αποδοχών της
Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
και δεν ρυθμίζεται στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει ή την πολιτική αποδοχών της
Εταιρείας βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής
συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν.
4548/2018 όπως ισχύει.
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Άρθρο 16
Απαγόρευση Ανταγωνισμού
1. Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με
οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές
αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του
καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που
υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως μόνοι μέτοχοι ή
εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης
παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της
αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό
του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές
διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν
για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να
εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση .
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι
παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή
γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά
την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 17
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό
της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι
νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2.
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις,
τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως
ισχύει και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του
Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής
αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.
4548/2018 όπως ισχύει,
η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση
της εταιρείας και
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θ) Διορισμό εκκαθαριστών.
3.
Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά
ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και
αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό
συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 όπως
ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων
την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία
που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της
απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης
κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή
περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης
ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν
τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
ζ) Η δυνατότητα διανομής, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018
όπως ισχύει, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική
χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.
Άρθρο 18
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική
χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά
τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των
ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική
γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για
οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 όπως
ισχύει, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό
συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να
λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
(καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην
περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της
έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, που εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση
μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της
ρυθμιζόμενης αγοράς.
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5. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική
πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται
μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν
αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας,
σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Δικαίωμα να ζητήσει τη
σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς
τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται
υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση
της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται
στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής,
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.
4548/2018 όπως ισχύει.
Άρθρο 19
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης
1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με
ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής,
καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να
μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή
διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
2. Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η
πρόσκληση, πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο:
α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του
Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να
ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την
οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι
διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,
ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και
ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα
μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5
του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για να δέχεται η εταιρεία
ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και
γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με
ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα
125
και
126
του
Ν.
4548/2018
όπως
ισχύει,
β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6
του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα
που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και
ψήφου στη γενική συνέλευση,
γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων
και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123
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του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να
λαμβάνονται αυτά, και
δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι
διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν.
4548/2018 όπως ισχύει.31. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η
πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη
Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την
υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της
πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον
τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις
περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των
μετόχων βαρύνει την εταιρεία.
4. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, εκτός από τη
δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης
δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της
εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει
την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του
διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική
διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν
μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της
πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους
παραπάνω τρόπους.
5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση
κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που
εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην
πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
6. Η πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της τελευταίας
για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ΄ ελάχιστο το σκοπό της μείωσης
αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.
Άρθρο 20
Κατάθεση Μετόχων - Αντιπροσώπευση
1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος o οποίος έχει και
αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.
Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των
εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν
υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
2. Στην περίπτωση εταιρειών, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε
ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση (αρχική
συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την
έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής
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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 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει,
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, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των
συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο
τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
Άρθρο 21
1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη
διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς
και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της
βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.
Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1
αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως
στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία
αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται
κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της
παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει
εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν
οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην
εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους
κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.
3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής
συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη
διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές
ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά
σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή
αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την
ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε
κάθε μέτοχο.
4. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 3, από την ημέρα δημοσίευσης της
πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της
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γενικής συνέλευσης, οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε
ρυθμιζόμενη αγορά, θέτουν στη διάθεση των μετόχων τους στην έδρα τους, τα
έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για
κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει
προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια
αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την
εταιρεία.
5. Οι εταιρείες της παραγράφου 4 αναρτούν τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 στο
διαδικτυακό τόπο τους. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση
μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3, η εταιρεία σημειώνει
στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη
μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.
.
Άρθρο 22
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.
1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν
μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου
κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από
πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή
συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί
των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το
εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη
πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο
χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε
(5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την
επαναληπτική.
3. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της
εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την
επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός
αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση
του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την
παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου
διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση
της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το
διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που
ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε
αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
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4. Στην περίππτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του
τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο
(1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με
εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για
αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται
σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που
εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο
τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι
μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και
την επαναληπτική.

Άρθρο 23
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3)
τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για αποφάσεις
που αφορούν τα παρακάτω θέματα:
α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ,
β) μεταβολή του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας ,
γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό,
σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Ν.4548/2018, εκτός εάν αποφασίζεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της
Εταιρείας
ή εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών,
ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 49 του Ν.4548/2018,
στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή
διάλυση της Εταιρείας,
η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018 ή
έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, και
θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος.
2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί
στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20)
ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα
(10) τουλάχιστον ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
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θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Εάν η απαρτία που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν
επιτευχθεί στην επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου
εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης,
προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω (με την επιφύλαξη του άρθρου 18
παρ. 3 εδ. β του Καταστατικού) και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί
των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον
του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη
πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο
χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε
(5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την
επαναληπτική.
4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου
λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται
σε αυτήν.
Άρθρο 24
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης
1.
Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί
προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2.
Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η
συνέλευση προσχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που
εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
Άρθρο 25
Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα
που αναγράφονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη.
Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης δεν
επιτρέπεται, πλην αν εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων και άπαντες συμφωνούν
στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος.
2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται
να καταχωρεί στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του τελευταίου. Στο βιβλίο
πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν
αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.
3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία
συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 9 παρ. 4 του
παρόντος Καταστατικού Αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει
ειδικώς εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρ.πρωτ. 1185215.1735072
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α. Ε.
και αρ.ΓΕΜΗ 44313107000
την 17/09/2019 με ΚΑΚ 1857652
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form

Άρθρο 26
Έγκριση συνολικής διαχείρισης
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά
την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η
συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως
της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων
προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της
εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102
και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27
Ελεγκτές
1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με
τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), θα πρέπει
να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως αυτοί από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή.
Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθορίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, της υποπαραγράφου Α1 του ν. 4336/2015.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα τακτικό και ένα
αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή. Μέσα σε πέντε(5) ημέρες από τη συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευση που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία
ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα
αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι
έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις κατά το
νόμο.
3. Οι ελεγκτές της εταιρείας οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του
περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις .
4. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει επίσης να αναφέρει τα στοιχεία που προβλέπονται
στον Ν. 4548/2018 και στους αντίστοιχους νόμους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 28
Εταιρική Χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχιζει την 1η Ιανουαρίου και
λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
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Άρθρο 29
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και ελέγχονται και
εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, από τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές
καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν
υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει
τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων,
από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ’ αυτό και
γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών πιστοποιημένο από το
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει
στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, η οποία πρέπει να περιέχει τις
πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.
4. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική
Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (β) την έκθεση διαχείρισης,
όταν απαιτείται από τον νόμο και (γ) τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού
γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την
τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση
διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο
νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου.
Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην
αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη
Γενική Συνέλευση.
6. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου,
δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της
προηγουμένης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν
από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, με τον τρόπο που ορίζεται στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο 30
Διάθεση Κερδών
1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού
παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του
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κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε
διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης
αποτελεσμάτων.
β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να
γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της
τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση),
όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει
κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των
οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά
πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και
(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν
αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο
προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά
δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του
ισολογισμού.
2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα
οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα
αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η
διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της
κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά
το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται
να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το
καταστατικό. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την
καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.
3. Διανομή προσωρινού μερίσματος επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
162 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου
159 του Ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην
τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του
διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.
4. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από
αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών
πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από
πραγματοποιημένα κέρδη.
5. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των
καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 4 παραπάνω και καταβάλλεται
σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη
απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι
όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος
επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την
αυξημένη απαρτία του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού και πλειοψηφία
ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
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6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να
κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών,
υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να
χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε
ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία,
εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης
μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα
αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.
4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή
με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των
μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε
υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική
εταιρεία.
8. Οι παράγραφοι 6 και 7 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω
κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των
σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 31
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας
1. Η Εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την
Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του
άρθρου 25 του παρόντος,
γ) όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης,
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω
ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των
εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρία λύεται, επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και
166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε
δημοσιότητα.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση
της Εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο
από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
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συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της
χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
5. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η εταιρία δύναται να
αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη κατά το άρθρο 25 του
παρόντος. Στην περίπτωση (γ) της ίδιας παραγράφου, αν η εταιρεία λύθηκε λόγω
κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω
τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των
πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του
Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία.
Άρθρο 32
Εκκαθάριση
1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η
εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παρ. 1 του άρθρου 34 του
παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν
εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως
άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει
και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και
ένα μόνον εκκαθαριστή, ο οποίος (ή οι οποίοι) ασκούν όλες τις συναφείς με τη
διαδικασία και το σκοπό
της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την γενική συνέλευση, με τις
αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των
εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις
αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να
δημοσιεύσουν στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε
έγκριση της γενικής
συνέλευσης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Σε κάθε
περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από
την ανάληψη των καθηκόντων τους.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη
διάρκεια εκκαθάρισης.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς
υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις
απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές
εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
5. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την
εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία
της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας
αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το
οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να
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καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του
συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν
υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά
το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται
δυνατή.
6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και
εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια
της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση
κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή
είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της
εκκαθάρισης. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το
κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι
αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.
7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση
των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης,
συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες
εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική
συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών
και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της
εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους,
σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή
μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ’ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας.
9. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται
να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και
περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε
εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που
προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να
περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα,
δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα
προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή
καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική
συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο
εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν
το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την
έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με
αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το
δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση
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των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που
εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.
10. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το
Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών
καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 33
Η Εταιρεία θεωρείται υπάρχουσα από της 30ης Απριλίου 1935 ότε
εδημοσιεύθη εις το Φ.Ε.Κ. ( Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών) αρ. φύλλου 102/30.04.35
η υπ’ αριθ. 31339/25.4.35 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δι’ ής
παρεσχέθη η άδεια σύστασης και η έγκριση του αρχικού καταστατικού της Εταιρείας.

