ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1.

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” και

2.

Στις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία “NAFPAKTOS TEXTILE INDUSTRY

το διακριτικό τίτλο “Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.”.

S.A.”και το διακριτικό τίτλο “G. POLYCHRONOS S.A.”.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ
1.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πεύκης – Λυκόβρυσης Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων της είναι επί
της οδού Αγίου Γεωργίου 40-44 με Τ.Κ. 15121.

2.

Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους
όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται

με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε
ορισμένου χρόνου και αντίστροφα.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι:


H παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, πώληση (λιανική και χονδρική) νημάτων, υφασμάτων, ετοίμων
ενδυμάτων, υφαντουργικών ινών, εκκοκκισμένου βάμβακος και συναφών ειδών στην ημεδαπή και στην
αλλοδαπή



Η ίδρυση, εκμετάλλευση και αντιπροσώπευση εκκοκκιστηρίων, κλωστηρίων, πλεκτηρίων, υφαντηρίων,
βαφείων και άλλων παρεμφερών

παραγωγικών μονάδων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή

και η

συμμετοχή σε επιχειρήσεις εμπορικές, μεταποιητικές, βιομηχανικές ή παροχής υπηρεσιών καθώς και σε
πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα


Η αγορά, επεξεργασία, τυποποίηση-βιομηχανοποίηση, παραγωγή, εισαγωγή αγροτικών προϊόντων πάσης



Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης, βιομηχανοποίησης αγροτικών και

φύσεως και η εμπορία αυτών χονδρικώς και λιανικώς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

κτηνοτροφικών προϊόντων και εφοδίων πάσης φύσεως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η
αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν και εμπορεύονται αγροτικά και
κτηνοτροφικά προϊόντα
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Η αδειοδότηση, ο σχεδιασμός , η εγκατάσταση, η λειτουργία, η κατασκευή μετά των συνοδών έργων και η
εκμετάλλευση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αυτά που ορίζονται στην εκάστοτε σχετική
νομοθεσία, όπως για παράδειγμα αιολικοί, φωτοβολταϊκοί, ηλιοθερμικοί, ηδροηλεκτρικοί σταθμοί καθώς και
μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας καθώς και γενικότερα μονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας . η παραγωγή, εμπορία και διάθεση βιοκαυσίμων,
όπως αυτά ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ( π.χ Βιοαιθανόλη , Βιοντίζελ κ.λ.π.) . Η εμπορία
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων. Η παραγωγή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αδειοδότηση, το
σχεδιασμό και την εγκατάσταση έργων που περιγράφονται παραπάνω.



Η συμμετοχή σε εταιρίες με οποιοδήποτε αντικείμενο δραστηριότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5ο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών
χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 10.243.990,78) και διαιρείται σε έντεκα
εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες εκατόν δύο μετοχές (11.510.102) ονομαστικής αξίας ογδόντα εννέα λεπτών
του ευρώ (€ 0,89) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α)

με την εισφορά των καθαρών θέσεων των εταιριών “Υφαντήρια Ναυπάκτου Γ. Πολύχρονος ΑΒΕΕ”
(1.182.924.800) και “Βιοτεχνία Υφασμάτων – Χ. Πολύχρονος ΑΒΕΕ” (89.300.000) συνολικού ύψους
1.272.224.800 δραχμών, που συγχωνεύτηκαν σε νέα εταιρεία υπό την επωνυμία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ” (ΦΕΚ 12/5.1.89 & 4482/27.12.90).

β)

με την αύξηση την 21.12.91 κατά 47.045.600 δραχμές που προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού
αναπροσαρμογής της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας (άρθρο 14 Ν.1731/87) ύψους
47.045.280 και καταβολή, προς στρογγυλοποίηση, σε μετρητά 320 δραχμών (ΦΕΚ 371/7.2.92 & 372/7.2.92).

γ)
δ)

με την αύξηση την 16.02.92 με καταβολή σε μετρητά 25.000.000 δραχμών (ΦΕΚ 617/28.2.92 & 618/28.2.92).
με την αύξηση την 13.06.93 κατά 186.800.000 δραχμές που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού
αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και των κτιρίων της εταιρείας (άρθρο 21 Ν.2065/92) ύψους
186.799.613 δραχμών και την καταβολή, προς στρογγυλοποίηση, σε μετρητά 387 δραχμών (ΦΕΚ 3822/1.7.93)

ε)

με την αύξηση κατά 387.280.000 δραχμές με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων ενόψει
εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.Α. της 25.04.1995 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την έκτακτη
γενική συνέλευση των μετόχων της 18.11.1995.

στ) με την αύξηση κατόπιν της από 21.12.96 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά 96.724.000
δραχμές (κατά 46.000.000 δραχμές με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. “ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ –
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ” ΑΡ.Μ.ΑΕ 15141/10/Β/87/1 λόγω απορρόφησής της σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93 και κατά 50.724.000 δραχμές με
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση κατά
96.724.000 δραχμές λόγω συγχύσεως καθότι η απορροφηθείσα κατείχε 483.620 μετοχές της εταιρείας.
ζ)

με την αύξηση κατόπιν της από 7/3/98 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά 153.468.032
δραχμές λόγω κεφαλαιοποίησης: ι) της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας 148.424.926 δραχμών σύμφωνα
με το ν.2065/92 όπως ισχύει και ιι) ποσού 5.043.106 δραχμών από το υπόλοιπο κερδών εις νέο προς
στρογγυλοποίηση.

η)

με την αύξηση, κατόπιν της από 17/6/99 απόφασης της πρώτης επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης
των μετόχων της κατά 414.363.600 δραχμές με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.918.350 νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας 216 δραχμών η κάθε μία.

θ)

με την αύξηση κατόπιν της από 27/6/2002 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά
70.259,76 ευρώ προς στρογγυλοποίηση λόγω μετατροπής σε ευρώ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του
μετοχικού κεφαλαίου
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ι)

με τη μετατροπή του εκ δραχμών 2.510.123.044 μετοχικού κεφαλαίου σε 7.366.465,28 ευρώ και της
ονομαστικής αξίας της μετοχής από 218,08 δραχμές σε 0,64 ευρώ, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του
νόμου 2842/2000

κ)

με την αύξηση κατόπιν της από 14/11/02 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά
575.505,10 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης: ι) της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά 476.447,56
σύμφωνα με το ν.2065/92 όπως ισχύει και ιι) ποσού 99.057,54 ευρώ από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο», δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,64 σε 0,69 ευρώ εκάστη, και

λ)

με την αύξηση κατόπιν της από 23/06/2005 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά
805.707,14 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης: i) της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά 803.437,74 ευρώ
σύμφωνα με τους νόμους 2065/92 και 3229/04, όπως ισχύουν, και ii) ποσού 2.269,40 ευρώ από το λογαριασμό
«Υπόλοιπο κερδών εις νέο», δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,69 σε 0,76 ευρώ εκάστη.

μ)

με την αύξηση κατόπιν της από 15-03-2010 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά
ευρώ 1.496.313,26 € λόγω απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε. Μετά την αύξηση το
κεφάλαιο ανέρχεται 10.243.990,78 € διαιρούμενο σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,89 ευρώ εκάστης.
Άρθρο 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις που προβλέπονται από
το άρθρο 22 παρ.4 και 24 παρ.2 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με
την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο
με μετατρέψιμες μετοχές.
2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού
δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, πρέπει να

αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του μετοχικού

κεφαλαίου ή του μετατρέψιμου δανείου, τον τρόπο κάλυψης της, 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. Στο
πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να
εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί
εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η
διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί
να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η
προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού
συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο
τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
Άρθρο 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ
1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και εισηγμένες στο Χ.Α.Α. και ως εκ τούτου τηρούνται σε άϋλη μορφή
στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία
Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε)» ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της
εκάστοτε νομοθεσίας.
2. Ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία 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 έκδοσης των μετοχών
θεωρείται αυτός που ο νόμος ορίζει.

3

Άρθρο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην
Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από
ένα μόνο αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η
μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από
αυτήν. Οι συγκύριοι μετοχών ενέχονται από κοινού και ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της
εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση
έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο
κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη
συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο τις προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος
προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν
ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση κατά την οποία 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 παράταση της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο
μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε 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, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα
ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας 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 δημοσίευση της πρόσκλησης
για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να
περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Για τη λήψη τέτοιας απόφασης το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση που να αναφέρει τους λόγους που
επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και να δικαιολογεί την προτεινόμενη
τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) εκτελεστικά και
μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει, μετόχους ή μη της
εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη
πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν για μια πενταετία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την
πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Η
θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί, για
οποιοδήποτε λόγο, μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας
τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον οι Σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον
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τρεις (3) και υποβάλλεται σε δημοσιότητα . Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην
αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντας ακόμη και αν δεν έχει
αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται νόμιμα και αποφασίζει
έγκυρα, εφ’ όσον ο αριθμός τους δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών (3) μελών. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση της
Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η αδικαιολόγητη, συνεχής για τρείς (3) μήνες, αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το
Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.
4. Οι Σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση κατά πάντα χρόνο.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με το νόμο, το
καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας κατά τα άρθρα 110 επ. του Ν.4548/2018. Το ύψος της
αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή
αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης .
6. Για αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβάλλονται για υπηρεσίες προς την εταιρεία, με βάση
ειδική

έννομο σχέση, ιδία δε μισθώσεως εργασίας, έργου «έμμισθης» εντολής ή άλλης καταβάλλεται με τις

προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν.4548/2018.
Άρθρο 10ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και
τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την
εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση, εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το παρόν
καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους
εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν
συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της
τροποποιήσεως. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις
διατυπώσεις δημοσιότητας.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή
άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς,
για ορισμένες πράξεις.
Άρθρο 11ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2.

Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως
απ’ αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της
συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ’ αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αποφάσεων Ποινικών
Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ’ αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που
απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης
δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον
αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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Άρθρο 12ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ
των μελών του, τον Πρόεδρο, ένα (1) τουλάχιστον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη πλην των ανεξάρτητων μελών,
σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει. Το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου
και αυτό του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο. Τον Πρόεδρο, όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, κατά σειρά, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος
και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όταν αυτοί κωλύονται , ένας σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

3.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός και γνωστοποιείται στα μέλη δυο (2)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην Πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να
αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται
μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Κατ’εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει στον τόπο, όπου βρίσκονται τα υποκαταστήματα
της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή
του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

4.

Μετά από αίτηση δυο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του
υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να
απέχει περισσότερο από επτά (7) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα
ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που
θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο . Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον
Αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να
συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανωτέρω λήξη της
προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

5.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο , είτε στην ημεδαπή είτε στην
αλλοδαπή , εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν
αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

6.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη
του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες
και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
Άρθρο 13ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή
αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων
αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει, έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και
αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου.

3.

Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει
έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να
ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.
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Άρθρο 14ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο
υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη
συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον

3.

Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν

Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη
απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ’ αυτά σχετική μνεία.
Άρθρο 15ο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται
λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων
102 έως 107 του Ν.4548/2018.

2.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και
τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ’ επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής
Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας
και είναι ανταγωνιστικές αυτού, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για
κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που
διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
α)

Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην
της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

β)

Για τη συνομολόγηση δανείων με ομολογίες

γ)

Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2
του παρόντος.

δ)

Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

ε)

Για την έγκριση της συλλογικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των
ελεγκτών

στ) Για την έγκριση των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ)

Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί
στους μετόχους.

η)

Για την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018

θ)

Για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του
Ν.4548/2018
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ι)

Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας

ια)

Για το διορισμό εκκαθαριστών.

ιβ)

Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει
τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη
δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου 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.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο

3.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτημα της

(έκτακτη Γενική Συνέλευση)

μειοψηφίας και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.
4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των
ελεγκτών μέσα σε δέκα ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας
συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της
προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που
υποβάλλεται από τη μειοψηφία των μετόχων.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2.

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να
συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες
υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και
η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της εταιρείας, περιλαμβάνει τα
εκάστοτε κατά το νόμο στοιχεία μεταξύ των οποίων 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 δια αντιπροσώπου ή
ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο στην
πρόσκληση αναγράφονται επιπροσθέτως και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 121 του
Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η δημοσίευση της πρόσκλησης πραγματοποιείται όπως ο νόμος κάθε
φορά ορίζει.

4.

Δεν απαιτείται όμως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των
επαναληπτικών και εκ του νόμου προβλεπομένων Γενικών Συνελεύσεων, για την περίπτωση μη απαρτίας , υπό
την προϋπόθεση ότι η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της
ματαιωθείσας συνεδρίασης.

5.

Κατόπιν σχετικής προς τούτο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στο νόμο, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης .
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ΑΡΘΡΟ 19ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ.Σ.
Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της
συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εντός της ίδιας προθεσμίας το πλήρες
κείμενο της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του
φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. 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. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την
έναρξη της πέμπτης (5ης)

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 του 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.
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από
κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς αντιπρόσωπο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα
αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του
εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην
εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.
3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου ή και με τις διατυπώσεις που ορίζει το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, μετέχουν στη
Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί
την άρνησή της.
4. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο, φαίνονται και τα
ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των
αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜEΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο
αντίγραφο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
και των ελεγκτών.
2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης , αναρτώνται στην ιστοσελίδα
της εταιρείας τουλάχιστον οι πληροφορίες που απαιτούν

οι

παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 123 του

Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Αν, για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου
στις πληροφορίες αυτές, η εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών
εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.
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ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο
(1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την
χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες.
Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής
ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού
κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή
του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6
του άρθρου 49, 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, 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.
4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, που προβλέπεται από τη παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση
προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε
απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή
το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η
απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας
έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον
του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή
σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην
τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν οι
μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη
πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών
συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5)
πλήρης ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
5. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής
ημερήσιας διάταξης.
6. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην
πρόσκληση θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον και
αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση
των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη
συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του
παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση, εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον
εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δυο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων
και εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.
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2.

Ως γραμματείς ή ψηφολέκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή.

2.

Κατ’εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του παρόντος λαμβάνονται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3.

Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό,
γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με
μυστική ψηφοφορία.

4.

Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

5.

Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,
καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.
ΑΡΘΡΟ 25ο
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια
διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας
διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική
Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή τους ελεγκτές.

3.

Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με
οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 26ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γ.Σ.

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον
Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της
γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν
στη Γενική Συνέλευση.
3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί Συμβολαιογράφος ,
που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα
σε είκοσι (20) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση.
6. Όσο χρόνο η εταιρεία είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της με ευθύνη του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών
για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι,
το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό
των αποχών.
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ΑΡΘΡΟ 27ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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 του Ν. 4548/2018.
ΑΡΘΡΟ 28ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό
Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από τη
χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να
περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η
Γενική Συνέλευση εντός (20) είκοσι ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης τότε η σύγκληση διενεργείται
από τους αιτούντες μετόχους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018,
όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,

για όλα ή ορισμένα θέματα,

ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνέχισης της

συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία
δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) 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 των άρθρων 124 και 128 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
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 ήδη
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 κατά το άρθρο 127 του Ν.4548/2018, επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην
ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και
η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη,
δεκατρείς (13) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των
μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί
από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως
εκάστοτε ισχύει.
4. Όσο χρόνο η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα (1/20)
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη
διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί
στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να
προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με
αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται
προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
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5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις
αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
6. 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 τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα
οποία καταβλήθηκαν από την εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τους Διευθυντές, καθώς και άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία ή
υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου 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, πληροφορίες για την

πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή

κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών
για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά .
8. Στις περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων των παραγράφων 5, 6 και 8 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η
αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. 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. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
9. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη
απόφασης για κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή
ψηφοφορία.
10. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της
έδρας της. 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 ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας εφόσον από
όλη την 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.
12. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη
μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. 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.
13. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντά ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση
παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται για το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη
στην ιστοσελίδα της εταιρείας .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ
1. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κάθε χρήσεως διενεργείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, από έναν (1) τουλάχιστον τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή ορκωτό ελεγκτή που
εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία εγκρίνεται συγχρόνως και το ποσό της σχετικής
αμοιβής. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές
2. Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της
εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε λογιστικού αρχείου και κάθε εταιρικού βιβλίου, που
προβλέπεται από το νόμο. Οι ελεγκτές παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που
είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή
πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 31ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις )
1.

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και
εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική
διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2.

ΟΟι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της
εταιρείας.

3.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: τρία
διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα 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 παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που
ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι

παραπάνω

σε

περίπτωση

διαφωνίας

από

πλευράς

νομιμότητας

του

τρόπου

κατάρτισης

των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική
Συνέλευση.
4.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης όπως και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό
συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου.

5.

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και η ενοποιημένη
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την
επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

6.

Η έκθεση διαχείρισης που συντάσσει κάθε έτος το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλει στην τακτική Γενική
Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων
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της εταιρείας και της οικονομικής θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
που αντιμετωπίζει, επίσης δε όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, όπως
ισχύει.
Στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσει η εταιρεία περιλαμβάνεται σε ειδικό τμήμα αυτής δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 152 και 153 του Ν.
4548/2015, όπως ισχύει.
7.

Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το οριζόμενα στα άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018 : α) τις νόμιμα
εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και
γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της
υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή
λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη
μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν
συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

8.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί
δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1.

9.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση
το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν
παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό
πιστοποιητικό ελέγχου.

10. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές
προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών εκτός από τη δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν.4548/2018 και στο παρόν άρθρο, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και
παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους,
επιπλέον δε κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
ΑΡΘΡΟ 32ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
1.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της
Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α)

αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν
πραγματοποιημένα κέρδη.

β)

αφαιρείται το ποσοστό για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το
σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η
αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο
(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ)

ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, δηλαδή
ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και
καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία 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 των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα
τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
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δ)
2.

Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων
λογαριασμών (ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών
καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 33ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1.

Η Εταιρεία λύεται αυτοδικαίως:
α)

με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β)

σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση,

γ)

σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την
κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,

δ)
2.

αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.

Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρο 22
παρ. 3 4 και 24 παρ. 2 του παρόντος, καθώς επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166
του Ν. 4548/2018.

3.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

4.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε
προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την
υιοθέτηση άλλου μέτρου.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή αυτής . Στις
περιπτώσεις του εδαφ. α και γ της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη
εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική
Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τρεις (1 έως 3), μέτοχοι ή όχι, και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης θα
ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της
εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι
διατάξεις του παρόντος καταστατικού, που εφαρμόζονται για το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμόζονται αναλόγως
και για τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο
βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής
περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής
Συνέλευσης.. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ’ έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης .

4.
5.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης .
Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, δίχως καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να
μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις
αυτής. Μπορεί δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το
συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική
επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών
(3) μηνών από τη λύση της . Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από
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το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ.ΚΠολ.Δ. ,να
καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η
απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε
αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
6.

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.

7.

Εάν 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 καθυστέρησης και τα μέτρα που
προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της . Τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από
δικαιώματα , δικόγραφα και αιτήσεις , αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα
οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και
συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση
εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει
τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί , ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι
που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την
έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας
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 των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για
την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 35ο
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει κάθε
φορά.
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