ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Ο

ΘΕΜΑ 1 : Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε µείωση της ονοµαστικής
αξίας της µετοχής και επιστροφή του ποσού της µείωσης του κεφαλαίου µε καταβολή
µετρητών στους µετόχους καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. α του άρθρου
3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, µε µετοχές ………. (ποσοστό ….. του µετοχικού κεφαλαίου)
τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ……….ευρώ µε µείωση
της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,45 σε …..ευρώ και επιστροφή του ποσού της
µείωσης του κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους, ήτοι ποσού ……ευρώ ανά
µετοχή και αντίστοιχη τροποποιήση της παραγράφου α του άρθρου 3 του Καταστατικού της
Εταιρείας ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 3ο
(α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την ίδρυση της Εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των δραχµών
οκτακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων (850.000.000), διαιρούµενο σε ένα εκατοµµύριο εξήντα
δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.062.500) µετοχές ονοµαστικής αξίας οκτακοσίων (800)
δραχµών η κάθε µία, που κατέβαλαν ολοσχερώς οι ιδρυτές - µέτοχοι, σύµφωνα µε το
αρχικό Καταστατικό της Εταιρείας.
Με την από 7.5.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων
αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ∆ρχ. τετρακόσια
εβδοµήντα τέσσερα εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες (474.800.000) µε την έκδοση 593.500
ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 800 δρχ. έκαστη.
Με την από 8.2.1994 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε κατά
εξακόσια εξήντα δύο εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες (662.400.000) που καταβλήθηκαν σε
µετρητά µε την έκδοση οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (828.000) νέων µετοχών,
ονοµαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δραχµών, εκάστη.
Με την από 28.1.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αυξήθηκε κατά ένα
δισεκατοµµύριο εννιακόσια ογδόντα επτά εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες (1.987.200.000)
δραχµές που καταβλήθηκαν σε µετρητά µε την έκδοση δύο εκατοµµυρίων τετρακοσίων
ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (2.484.000) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας οκτακοσίων
(800) δρχ. η κάθε µία.
Με την από 22.3.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αυξήθηκε κατά ένα
δισεκατοµµύριο εννιακόσια ογδόντα επτά εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες (1.987.200.000)
δραχµές που καταβλήθηκαν σε µετρητά µε την έκδοση δύο εκατοµµυρίων τετρακοσίων
ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (2.484.000) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας οκτακοσίων
(800) δρχ η κάθε µία.
Με την από 22.9.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αυξήθηκε κατά
έντεκα δισεκατοµµύρια εννιακόσια είκοσι τρία εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες (11.923.
200.000) δραχµές που καταβλήθηκαν σε µετρητά µε την έκδοση δέκα τεσσάρων
εκατοµµυρίων εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (14.904.000) νέων µετοχών ονοµαστικής
αξίας οκτακοσίων (800) δρχ η κάθε µία.

Με την από 28.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε:
α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
Ν.2842/2000, κατά δέκα επτά εκατοµµύρια σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα
(17.046.450) δραχµές, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από οκτακόσιες
(800) δραχµές σε 800,7625 δραχµές και
β) η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε Ευρώ.
Με την από 25.7.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο
µειώθηκε κατά τριάντα δύο εκατοµµύρια τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσια ( 32.416.200
) Ευρώ , για συµψηφισµό ζηµιών, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 2,35
σε 0,90 Ευρώ.
Με την από 17.04.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αυξήθηκε η ονοµαστική
αξία εκάστης µετοχής από 0,90 Ευρώ σε 1,80 Ευρώ και ταυτόχρονα µειώθηκε ο αριθµός των
µετοχών από είκοσι δύο εκατοµµύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (22.356.000) σε έντεκα
εκατοµµύρια εκατόν εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες (11.178.000) µετοχές.
Με την από 20.07.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, µειώθηκε το µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας διά διαγραφής ζηµιών προηγουµένων χρήσεων κατά το ποσό των
14.205.556,48 Ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 1,80 Ευρώ σε
0,52915 Ευρώ και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά το ποσόν των 14.205.556,48 Ευρώ µε
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών του λογαριασµού του δηµιουργηθέντος εκ της διαφοράς
εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιον µε αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής
από 0,52915 Ευρώ σε 1,80 Ευρώ.
Με την από 09.06.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αυξήθηκε το µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 1.865.044,27 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση µέρους του
αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της
µετοχής από 1,80 ευρώ σε 1,96684955 ευρώ και ταυτόχρονα µειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας κατά το ποσό των 1.865.044,27 ευρώ µε απόσβεση ζηµιών από το λογαριασµό
«αποτελέσµατα εις νέον» µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,96684955
ευρώ σε 1,80 ευρώ. Περαιτέρω, µειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό
των 1.676.700 ευρώ µε επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους ποσού 0,15 ευρώ ανά µετοχή,
µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,80 ευρώ σε 1,65 ευρώ.
Με την από 31.03.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Α΄ Επαναληπτικής) των
µετόχων µειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των 2.235.600 ευρώ,
µε επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους, ποσού 0,20 ευρώ ανά µετοχή, µε αντίστοιχη µείωση
της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,65 ευρώ σε 1,45 ευρώ.
Με την από 25.11.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων,
µειώνεται το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ………………ευρώ µε
επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους ποσού ……ευρώ ανά µετοχή, µε αντίστοιχη
µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,45 ευρώ σε ….. . ευρώ.
Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό ………….. ευρώ
διαιρούµενο σε 11.178.000 µετοχές µε ονοµαστική αξία …... η καθεµία.
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Θέµα 2 : Λοιπά θέµατα και ανακοινώσεις
ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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