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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 24.06.2016 

 

 

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 άρθ. 27 παρ. 3, όπως ισχύει μετά τον ν. 3884/2010, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει τα κάτωθι σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 24.06.2016:  

 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του 

έτους 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου 

των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) 

ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. 

 

Προτείνεται η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων 

της χρήσης που έληξε την 31.12.2015, αφετέρου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.   

Οι μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.selonda.gr αντίγραφο των 

οικονομικών καταστάσεων.  

 

Θέμα 2ο: Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2015 

(01.01.2015- 31.12.2015). 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) 

ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. 

 

Προτείνεται η έγκριση του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την εταιρική 

χρήση 2015 όπως τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.  

 

http://www.selonda.gr/
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Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών  

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον 

έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015). 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) 

ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. 

 

Προτείνονται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2015 και η απαλλαγή των προσώπων 

που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, ήτοι 

από 01.01.2015 έως 31.12.2015 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας 

εταιρικής χρήσης. Επίσης, προτείνεται η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της εταιρείας 

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης.  

 

Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για τη χρήση του έτους 2016 

(01.01.2016 - 31.12.2016), καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους. 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) 

ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. 

 

Προτείνεται για την τρέχουσα χρήση 2016, η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών 

Ελεγκτών - Λογιστών από την εταιρεία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON. 

Επίσης, προτείνεται η αμοιβή αυτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, να 

καθορισθεί βάσει των διατάξεων που ορίζει ο νόμος. 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 

παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 

παρελθούσας χρήσης του έτους 2015 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του κ.ν. 2190/ 1920 και 5 του 

ν. 3016/2002. 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) 

ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. 
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Προτείνεται αφενός η έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

κατά τη χρήση 2015, για τις οποίες είχε ληφθεί προέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 

25.06.2015 και αφετέρου η προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 

έτος 2016.  

 

Θέμα 6ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση 

συνδεδεμένων εταιρειών. 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) 

ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. 

 

Προτείνεται η χορήγηση άδειας για την συμμετοχή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών. 

 

Θέμα 7ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και 

συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια του β’ 

εξαμήνου της λήξασας εταιρικής χρήσης  2015 και του α’ εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2016 β) 

Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α του κ.ν. 

2190/1920. 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) 

ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. 

 

Προτείνεται όπως εγκριθούν οι εγγυήσεις που παρείχε η Εταιρεία προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ 

θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και 

όπως εγκριθούν διάφορες Συμβάσεις & Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του 

άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. 

 

Θέμα 8ο: Έγκριση τροποποίησης άρθρων 2, 6, 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, προσθήκης νέων 

άρθρων 8, 9 και 12, τροποποίησης και αναρίθμησης άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18. 

Λεκτικές και μορφολογικές τροποποιήσεις στο σύνολο του Καταστατικού. 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
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Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) 

ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. 

 

Προτείνεται όπως εγκριθούν α) οι συνιστώμενες τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού της 

Εταιρείας προς λεπτομερέστερη αποτύπωση των προβλέψεων του νόμου και τήρηση της 

προτεινόμενης βέλτιστης πρακτικής για τις εισηγμένες εταιρείες, καθώς και β) οι λεκτικές και 

μορφολογικές αλλαγές στο σύνολο του κειμένου προς το σκοπό της διόρθωσης γραμματικών και 

ορθογραφικών λαθών, αλλά και της σαφήνειας και ομοιομορφίας του κειμένου. 

 

Πιο συγκεκριμένα, πέραν των λεκτικών και μορφολογικών αλλαγών στο σύνολο του κειμένου,: 

 

α. Προτείνεται να εγκριθεί η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού σχετικά με την έδρα της 

Εταιρείας και η μεταφορά αυτής στο Δήμο Αμαρουσίου.  

β. Προτείνεται να εγκριθεί η τροποποίηση του άρθρου 6 για τη σαφέστερη αποτύπωση του τρόπου 

τήρησης του αρχείου των άυλων ονομαστικών μετοχικών τίτλων της Εταιρείας. 

γ. Προτείνεται να εγκριθεί η τροποποίηση του άρθρου 7 με την προσθήκη παραγράφου για τον τόπο 

και χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

δ. Προτείνεται να εγκριθεί η προσθήκη νέου άρθρου 8 σχετικά με την απαιτούμενη απαρτία και 

πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τη 

συμμετοχή σε αυτήν, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920. 

ε. Προτείνεται να εγκριθεί η προσθήκη νέου άρθρου 9 σχετικά με τη διαδικασία πρόσκλησης σε 

Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920. 

στ. Προτείνεται να εγκριθεί η αναρίθμηση του άρθρου 8 σε άρθρο 10 και η τροποποίησή του  με την 

προσθήκη παραγράφου για τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με 

τον κ.ν. 2190/1920. 

ζ. Προτείνεται να εγκριθεί η αναρίθμηση του άρθρου 9 σε άρθρο 11 και η τροποποίησή του με την 

προσθήκη εδαφίου για τον προσδιορισμό της ιδιότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τον ν. 3016/2002, και η μείωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου σε τέσσερα (4) 

έτη, σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική για τις εισηγμένες εταιρείες. 

η. Προτείνεται να εγκριθεί η προσθήκη νέου άρθρου 12 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού 

Συμβουλίου, την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο και την 

απαγόρευση ανταγωνισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτων στους οποίους έχουν 
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ανατεθεί αρμοδιότητές του.θ. Προτείνεται να εγκριθεί η αναρίθμηση του άρθρου 10 σε άρθρο 13 και 

η τροποποίησή του με την προσθήκη πρόβλεψης ορισμού ανεξάρτητου Αντιπροέδρου σε περίπτωση 

που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστικό μέλος (σύμφωνα με τη βέλτιστη 

πρακτική για τις εισηγμένες εταιρείες) και πρόβλεψης της δυνατότητας κάλυψης της θέσης του 

εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου από το 

ίδιο πρόσωπο. 

ι. Προτείνεται να εγκριθεί η αναρίθμηση του άρθρου 11 σε άρθρο 14 και η τροποποίησή του με την 

προσθήκη παραγράφου για την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών αυτού σε αντικατάσταση 

μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο. 

ια. Προτείνεται να εγκριθεί η αναρίθμηση του άρθρου 12 σε άρθρο 15 και η τροποποίησή του για την 

προσθήκη προβλέψεων σχετικά με την πρόσκληση σε Διοικητικό Συμβούλιο, τη σύγκληση, το χρόνο 

και τον τόπο συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ιβ. Προτείνεται να εγκριθεί η αναρίθμηση του άρθρου 13 σε άρθρο 16 και η τροποποίησή του  όσον 

αφορά την απαιτούμενη πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο με την 

αναφορά στην πρόβλεψη από τον κ.ν. 2190/1920 περιπτώσεων όπου απαιτείται αυξημένο ποσοστό  

πλειοψηφίας. 

ιγ. Προτείνεται να εγκριθεί η αναρίθμηση του άρθρου 14 σε άρθρο 17 και η τροποποίησή του  όσον 

αφορά τη μορφή τήρησης των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την 

επικύρωση αντιγράφων  ή αποσπασμάτων των πρακτικών αυτών και από τον υπεύθυνο των νομικών 

υπηρεσιών της Εταιρείας, πέραν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του αναπληρωτή 

του. 

ιδ. Προτείνεται να εγκριθεί η αναρίθμηση του άρθρου 15 σε άρθρο 18 και η τροποποίησή του  με την 

προσθήκη παραγράφων σχετικά με την αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου σύμφωνα με το ν. 3016/2002. 

ιε. Προτείνεται να εγκριθεί η αναρίθμηση του άρθρου 16 σε άρθρο 19. 

ιστ. Προτείνεται να εγκριθεί η αναρίθμηση του άρθρου 17 σε άρθρο 20 και τροποποίησή του ώστε να 

συμπίπτει με την αντίστοιχη  διατύπωση του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ιζ. Προτείνεται να εγκριθεί η αναρίθμηση του άρθρου 18, σχετικά με τη νομοθεσία που ρυθμίζει όσα 

δεν προβλέπονται ρητώς στο καταστατικό της Εταιρείας, σε άρθρο 21 και η τροποποίησή του με την 

προσθήκη παραγράφων για τον τυπικό ρόλο των τίτλων στα άρθρα του Καταστατικού και τις 

παραπομπές του Καταστατικού στις διατάξεις του νόμου όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.. 
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Mετά ταύτα το καταστατικό διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Άρθρο 1. 

Σύσταση, επωνυμία 

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη με μετοχές εταιρεία με την Επωνυμία 

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο 

«ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.» 

Για τις συναλλαγές με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα η εταιρική επωνυμία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία. 

 

Άρθρο 2. 

Έδρα 

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αμαρουσίου. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και να διορίζει 

αντιπροσώπους της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής και να ορίζει τα καθήκοντα, τις 

αρμοδιότητες και την έκταση της αρμοδιότητάς τους. 

 

Άρθρο 3. 

Σκοπός 

1.Σκοπός της Εταιρείας είναι:  

α) η εκτροφή ιχθύων σε δικές της ή ξένες εγκαταστάσεις και η εμπορία αυτών εντός της Ελλάδος και 

στο εξωτερικό,  η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, η παραγωγή και πώληση γόνου 

ιχθύων και κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με ιχθυοκαλλιέργειες,  

β) η παραγωγή ιχθυοτροφών σε δικές της ή ξένες εγκαταστάσεις και η εμπορία αυτών εντός της 

Ελλάδος και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, η παραγωγή και πώληση 

πρώτων υλών ιχθυοτροφών και κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με την αγορά των 

ιχθυοτροφών, 

γ) η έρευνα και η ανάπτυξη και η συμμετοχή σε επενδυτικά και ερευνητικά προγράμματα που 

αφορούν στην ιχθυοκαλλιέργεια, την ιχθυογέννηση, τις ιχθυοτροφές και την τεχνολογία τροφίμων,  

δ) η αγορά, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων, 
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ε) η συμμετοχή σε δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση έργων αξιοποίησης, τουρισμού και 

αναψυχής και 

στ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με 

την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας. 

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: 

α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που επιδιώκει έναν από τους παραπάνω σκοπούς, 

β) να συμμετάσχει σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με 

όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και 

γ) να παρέχει εγγυήσεις προς πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και 

συνδεδεμένων του Ομίλου εταιρειών. 

 

Άρθρο 4. 

Διάρκεια 

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. 

από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της 

Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 

πεντηκοστού (50στού) έτους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β’ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  -  ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Άρθρο  5. 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορισθέν αρχικά κατά την ίδρυση της σε εκατόν εβδομήντα 

εκατομμύρια (170.000.000) καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο 

άρθρο 35 του Καταστατικού (ΦΕΚ 4511/31.12.90) διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) 

κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000). 

1.1 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.12.1991 το μετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. Με καταβολή μετρητών και ανήλθε στο ποσό των 

διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 144/15.1.93) διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες 

(200.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας χιλίων (1.000) δρχ. 

1.2  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 18.3.1992 το μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) με καταβολή μετρητών 

και ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (340.000.000) δραχμών (ΦΕΚ 

151/15.1.93) διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (340.000) κοινές ανώνυμες μετοχές 

ονομαστικής αξίας της κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών.  

1.3  Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.1.1994 το μετοχικό κεφάλαιο 

της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες 
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(65.375.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων κοινών ανώνυμων 

μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών εκατόν είκοσι πέντε (125). 

Η αύξηση αυτή καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, από τις εκδοθείσες δε 523.000 νέες 

μετοχές οι 100.000 αφορούσαν ιδιωτική τοποθέτηση και οι 423.000 διατέθηκαν στο κοινό με δημόσια 

εγγραφή και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων 

εβδομήντα πέντε χιλιάδων (405.375.000)  δραχμών διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα 

τρεις χιλιάδες (3.243.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δραχμών εκατόν 

είκοσι πέντε (125). 

1.4 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 8.12.1994 το 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά 

χιλιάδες πεντακόσιες δρχ., (40.537.500) με καταβολή μετρητών και με έκδοση 324.300 νέων κοινών 

ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 125 δρχ. και τιμή έκδοσης 4.000 δρχ. Με την αύξηση αυτή του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αυτό ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα πέντε 

εκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (445.912.500) δρχ. διαιρούμενο σε τρία 

εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες (3.567.300) κοινές ανώνυμες μετοχές, 

ονομαστικής αξίας της κάθε μιας εκατόν είκοσι πέντε (125) δρχ. 

1.5 Με απόφαση της από 7.6.1995 Τέταρτης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (6.750) 

δρχ. συνέπεια της εγκριθείσης συγχώνευσης δι΄ απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρείας με την 

επωνυμία “ΑΚΟΥΑΛΑΙΦ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΕ” αντιστοιχεί δε στην έκδοση πενήντα τεσσάρων (54) νέων 

κοινών ανώνυμων μετοχών. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 

445.919.250 δρχ. διαιρούμενο σε 3.567.354 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι 

πέντε (125) δρχ. εκάστη. 

1.6 Επιπλέον με απόφαση της αυτής ως άνω Τακτικής Γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας αυξάνεται περαιτέρω κατά τετρακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαεννέα 

χιλιάδες διακόσιες πενήντα (445.919.250) δραχμές με κεφαλαιοποίηση αφενός υπολοίπου κερδών εις 

νέο κατά τετρακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες 

έντεκα (434.871.411) δρχ. και αφετέρου αφορολόγητου αποθεματικού κατά έντεκα εκατομμύρια 

σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα εννέα (11.047.839) αντιστοίχως δε εκδίδονται τρία 

εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τέσσερις (3.567.354) νέες κοινές 

ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δρχ. εκάστη. Με την αύξηση αυτή το 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων ενενήντα ένα εκατομμυρίων 

οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (891.838.500) δρχ. διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια 

εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες οκτώ (7.134.708) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής 

αξίας η καθεμία εκατόν είκοσι πέντε (125) δρχ. 

1.7 Δυνάμει της από 3.12.1996 απόφασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκαν οι 

ακόλουθες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου: α) αύξηση σε μετρητά ποσού εξακοσίων εξήντα μία 

χιλιάδων πεντακοσίων (661.500) δραχμών με καταβολή μετρητών και με έκδοση 5.292 νέων κοινών 

ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) και τιμή έκδοσης 2.000 δρχ. εκάστη. 

Με την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων ενενήντα 

δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (892.500.000) δρχ. διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εκατόν 

σαράντα χιλιάδες (7.140.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας εκατόν είκοσι 



ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 30 

105 56 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ:210-3724900 
FAX:210-3724909 

E-mail:Selonda@gr.selonda.com 

  

 

 Σελίδα - 9 - 

πέντε (125) δρχ., β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια τριάντα 

πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (1.535.100.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού 

“αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιο” με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της 

Εταιρείας κατά 215 δρχ. εκάστη. Συνέπεια της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

ανήλθε στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι επτά εκατομμυρίων εξακοσίων 

χιλιάδων (2.427.600.000) δρχ., διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες (7.140.000) 

κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας τριακόσιες σαράντα (340) δρχ. 

1.8 Με την από 8.7.1998 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσια επτά εκατομμύρια εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες 

εξακόσιες (307.169.600) δραχμές με την καταβολή μετρητών, αντιστοίχως δε εκδόθηκαν εννιακόσιες 

τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (903.440) νέες κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 

τριακοσίων σαράντα (340) δρχ. εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε 

μετρητά, οι εκδοθείσες δε 903.440 νέες μετοχές διατέθηκαν στο επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή 

και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων επτακοσίων 

τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (2.734.769.600) δρχ., 

διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (8.043.440) κοινές 

ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας η καθεμία τριακοσίων σαράντα (340) δρχ. 

1.9 Δυνάμει της από 22.12.1998 απόφασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ενέκρινε την συγχώνευση της Εταιρείας με την εταιρεία 

“ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” με την απορρόφηση της τελευταίας από την 

Εταιρεία, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τετρακόσια 

ενενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες (495.230.400) δραχμές, με 

την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα 

(1.456.560) νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα (340) 

δραχμών εκάστη. Συνεπεία της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τρία δισεκατομμύρια διακόσια τριάντα εκατομμύρια 

(3.230.000.000.) δραχμές, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (9.500.000.) 

κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα (340) δραχμών εκάστη. 

1.10 Με την από 22.06.1999 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των οκτακοσίων επτά εκατομμυρίων 

πεντακοσίων χιλιάδων (807.500.000) δρχ. α) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την διαφορά 

της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των  επτακοσίων εικοσιπέντε εκατομμυρίων 

επτακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων σαράντα τριών (725.719.043) δραχμών και β) από την κεφαλαιοποίηση 

του αποθεματικού που προέκυψε από την διαφορά της αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων της Eταιρείας κατά το ποσό (ογδόντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων 

εννιακοσίων πενήντα επτά) 81.780.957 δρχ., καθώς και η έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων 

εβδομήντα πέντε χιλιάδων (2.375.000) νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων 

σαράντα (340) δρχ. η καθεμιά. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο 

ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων τριάντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων 
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(4.037.500.000) δρχ. διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες 

(11.875.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα (340) δρχ. η καθεμία. 

1.11α Με την από 21.10.1999 απόφαση της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 

αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό του ενός 

δισεκατομμυρίου εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.009.375.000) δραχμών, 

λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, καθώς και η 

έκδοση δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.968.750) νέων 

κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα (340) δρχ. η καθεμιά. 

1.11β Εν συνεχεία, με απόφαση της ίδιας ως άνω από 21.10.1999 Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής 

Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την 

καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων εξήντα πέντε 

εκατομμυρίων εκατόν εικοσιπέντε χιλιάδων (4.065.125.000) δραχμών, καθώς και η έκδοση έντεκα 

εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (11.956.250). νέων κοινών 

ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα (340) δρχ. η καθεμιά.  

Συνεπεία των δύο τελευταίων ως άνω αυξήσεων που αποφασίσθηκαν στην από 21.10.1999 Έκτακτη 

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εννέα 

δισεκατομμυρίων εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων (9.112.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε είκοσι έξι 

εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (26.800.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων 

σαράντα (340) δρχ. η καθεμία. 

1.12 Με την από 30.12.2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση της από 8.12.2000 

απόφασης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης με την οποία θεσπίστηκε  πρόγραμμα διάθεσης μετοχών 

της Εταιρείας στο προσωπικό της Εταιρείας, στον Πρόεδρο, το  Διευθύνοντα  Σύμβουλο και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της, με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 9 του κωδ. Ν. 2190/1920, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων 

σαράντα έξι χιλιάδων (174.046.000) δραχμών και η αντίστοιχη έκδοση πεντακοσίων έντεκα χιλιάδων 

εννιακοσίων (511.900) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα (340) 

δραχμών έκαστη. 

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των  εννέα δισεκατομμυρίων διακοσίων 

ογδόντα έξι εκατομμυρίων σαράντα έξι χιλιάδων (9.286.046.000) δρχ. διαιρούμενο σε είκοσι εφτά 

εκατομμύρια τριακόσιες έντεκα χιλιάδες εννιακόσιες (27.311.900) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής 

αξίας τριακοσίων σαράντα (340) δρχ. η καθεμία. 

1.13 Ήδη με την από 7.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

αποφασίσθηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων 

τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε (20.483.925) δρχ. με κεφαλαιοποίηση 

αποθεματικών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει των διατάξεων του Ν.2065/92 και 

Ν.2443/96 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριακόσιες σαράντα (340) δρχ. σε 

τριακόσιες σαράντα κόμμα εβδομήντα πέντε (340,75) δρχ. και  

β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ. 
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Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των εννέα 

δισεκατομμυρίων τριακόσιων έξι εκατομμυρίων πεντακόσιων είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακόσιων είκοσι 

πέντε (9.306.529.925) δρχ. ή είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακόσιων έντεκα χιλιάδων εννιακόσιων 

(27.311.900) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες έντεκα χιλιάδες εννιακόσιες 

(27.311.900) ονομαστικές μετοχές των τριακοσίων σαράντα κόμμα εβδομήντα πέντε (340,75) δρχ. ή ενός 

(1) Ευρώ. 

1.14 Με την από 29.12.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση αφενός της από 

8.12.2000 απόφασης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης με την οποία θεσπίστηκε  πρόγραμμα διάθεσης 

μετοχών της Εταιρείας στο προσωπικό της Εταιρείας, στον Πρόεδρο, το  Διευθύνοντα  Σύμβουλο και τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 9 του κωδ. Ν. 2190/1920, και αφετέρου της από 5. 6.2001 απόφασης 

της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης με την οποία προσδιορίσθηκε το ποσοστό υλοποίησης του εν λόγω 

προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι 

(489.136) Ευρώ ή εκατόν εξήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων ενενήντα δύο 

(166.673.092) δραχμών και η αντίστοιχη έκδοση τετρακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων εκατόν τριάντα 

έξι (489.136) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ ή τριακοσίων σαράντα 

κόμμα εβδομήντα πέντε (340,75) δραχμών η καθεμία. 

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των  είκοσι επτά εκατομμυρίων 

οκτακοσίων μία χιλιάδων τριάντα έξι (27.801.036) Ευρώ ή  εννέα δισεκατομμυρίων τετρακοσίων 

εβδομήντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων δεκαεπτά (9.473.203.017) δραχμών 

διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια οκτακόσιες μία χιλιάδες τριάντα έξι (27.801.036) κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ ή τριακοσίων σαράντα κόμμα εβδομήντα πέντε 

(340,75) δραχμών η καθεμία. 

1.15 Δυνάμει της από 29.10.2002 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

Εταιρείας, η οποία ενέκρινε την συγχώνευση της Εταιρείας "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε." με την 

εταιρεία "ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ" με την απορρόφηση της τελευταίας από 

την Εταιρεία, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ (1.480.558,00€), με α) 

ποσό ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα επτά Ευρώ και πενήντα εννιά 

λεπτά (1.480.557,59€)  από το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας "ΤΡΙΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ" και β) ποσό σαράντα ενός λεπτών (0,41€) από 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικού της απορροφώσας εταιρείας, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου 

τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ (1.480.558) νέων ονομαστικών μετοχών. 

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά σε είκοσι εννέα εκατομμύρια 

διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ (29.281.594€), διαιρούμενο σε είκοσι 

εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τέσσερις (29.281.594) 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) εκάστη. 

1.16 Δυνάμει της από 25.7.2005 απόφασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του 

Λογαριασμού Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με το ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων 

επτακοσίων εικοσιέξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών 
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(36.726.959,67€) και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,254257527 Ευρώ ανά 

μετοχή  και ταυτόχρονα την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των  τριάντα έξι 

εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών 

(36.726.959,67€) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,254257527 Ευρώ ανά μετοχή  

για την κάλυψη με το ανωτέρω ποσό του λογαριασμού των ζημιών από την αποτίμηση των συμμετοχών 

και χρεογράφων της Εταιρείας. 

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά σε είκοσι εννέα εκατομμύρια 

διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ (29.281.594 €), διαιρούμενο σε είκοσι 

εννέα εκατομμύρια διακόσια ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις (29.281.594) 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) εκάστη. 

1.17 Δυνάμει της από 21.3.2012 απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της 

απορρόφησης των ανωνύμων εταιρειών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά το 

συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα 

(6.953.590,00€) Ευρώ ως εξής: 

α) κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ 

Ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (6.953.588,48€), το οποίο αντιστοιχεί στα εισφερόμενα μετοχικά 

κεφάλαια των ως άνω απορροφούμενων εταιρειών, αφού αφαιρεθούν οι συμμετοχές της Εταιρείας σε 

αυτές και ειδικότερα:  

- κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων οχτακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εφτά Ευρώ και 

σαράντα οχτώ λεπτών (6.805.337,48€), με το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της 

«INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  και  

- κατά το ποσό των εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα εντός (148.251,00€) Ευρώ, με το 

ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

και β) κατά το ποσό του ενός Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1,52€) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού 

υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης. 

Συνέπεια των ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανήλθε 

στο συνολικό ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα 

τεσσάρων  (36.235.184,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε 

χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερις (36.235.184) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός 

(€1,00) Ευρώ η κάθε μία.  

1.18α) Δυνάμει της από 11.9.2014 απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής 

αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της από ένα Ευρώ (€1,00) σε τριάντα λεπτά του 

Ευρώ (€0,30), με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του 

άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων 

χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€25.364.628,80). Κατόπιν αυτής της 

μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε δέκα εκατομμύρια οχτακόσιες 

εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά (€10.870.555,20), διαιρούμενο σε 
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τριάντα έξι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερις (36.235.184) κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία. 

1.18β) Σε συνέχεια δυνάμει της από 11.09.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας κατά το ποσό των 

πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€50.400.000) με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών 

υποχρεώσεων ποσού πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€50.400.000) εκ τραπεζικού 

δανεισμού, με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και την 

έκδοση εκατόν εξήντα οχτώ εκατομμυρίων (168.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, 

ονομαστική αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία.  

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα ένα 

εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά 

(€61.270.555,20) διαιρούμενο σε διακόσια τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες 

εκατόν ογδόντα τέσσερις (204.235.184) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών 

του Ευρώ (0,30) η κάθε μία.  

1.19 Δυνάμει της από 25.06.2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

Εταιρείας, οι αποφάσεις της οποίας συμπληρώθηκαν-εξειδικεύθηκαν με την από 11.04.2016 απόφαση 

της εξ αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα οχτώ χιλιάδων 

πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ (€12.378.594,00), με εισφορά σε είδος του ενεργητικού, καθώς 

και τμήματος του παθητικού της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», όπως ορίζει ειδικότερα το άρθρο 106θ ΠτΚ, 

και την έκδοση σαράντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα 

(41.261.980) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η 

κάθε μία. 

Συνεπεία αυτής της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εβδομήντα τριών 

εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών 

(€73.649.149,20), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά 

χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις  (245.497.164) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα 

λεπτών του Ευρώ (0,30) η κάθε μία.  

 

2._ Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 

το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του 

συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό  κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, 

για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η  πιο πάνω εξουσία μπορεί να 

εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό 

κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την 

ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του 

Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. 
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Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του 

κ.ν. 2190/1920. 

3._ Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το 

δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που 

προβλέπονται από το άρθρο 29 παρ. 1  και 2 και άρθ. 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, να αυξάνει ολικά ή 

μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού 

μετοχικού κεφαλαίου. 

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν 

αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου αυτού μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά 

την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.  

 

 

 

Άρθρο 6. 

Μετοχές 

1. Με απόφαση της από 8.7.1998 Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και σε 

εφαρμογή του Ν. 2533/1997, οι μετοχές της Εταιρείας είναι σε άυλη  μορφή, ονομαστικές και αδιαίρετες, 

ως χρόνος εκδόσεως τους δε ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεως τους στα αρχεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες 

απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 

29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. 

2. Τα στοιχεία των άυλων ονομαστικών μετοχικών τίτλων της Εταιρείας βρίσκονται καταχωρημένα στα 

αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) 

από όπου παρακολουθούνται οι μεταβολές στην κυριότητα αυτών. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’   

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

 

Άρθρο 7. 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης  

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου 

εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση 

και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.  
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2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός 

κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

 

3. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση εκλέγει τον 

οριστικό Πρόεδρό και τον οριστικό Γραμματέα της που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη. 

 

Άρθρο 8. 

Λήψη αποφάσεων – Απαρτία - Πλειοψηφία 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 

τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: 

α)  στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,  

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,  

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,  

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με 

τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, εκτός 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 16 

του κ.ν. 2190/1920, 

στ)  στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,  

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

Εταιρείας,  

η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, και 

θ)  σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο,  

η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  

 

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που 

εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις για τις οποίες προβλέπεται η 

αυξημένη απαρτία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 

των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.  

 

4. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, όπως 

αυτοί εμφανίζονται στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας.  

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε 

την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης 
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αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή 

ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, και στην οικεία Γενική Συνέλευση.  

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του φορέα 

στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση 

της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 28α παρ. 4 

του κ.ν.2190/1920.  

Για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου 

πρέπει να υπάρχει κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 28α παρ. 4 και 6 του κ.ν. 2190/1920. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του 

κ.ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναρτήσει τον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα 

ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. 

 

5. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 

αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά 

για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους 

μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.  

 

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις 

λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρoνικού διαστήματος.  

 

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές 

της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός 

αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται 

στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. 

 

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο 

στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα 

πλην των συμφερόντων του μετόχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 28α παρ. 3 

του κ.ν. 2190/1920.  

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην 

Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία 

συνεδρίασης της συνέλευσης.  

 

Άρθρο 9. 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 

 

1. Η Γενική Συνέλευση, με την εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με 

αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες, πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, 

υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής 

Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. 
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2. 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 δι' 

αντιπροσώπου. Πλέον τούτων, η πρόσκληση περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται ειδικώς για τις 

εισηγμένες εταιρείες στην κείμενη νομοθεσία και δημοσιεύεται σύμφωνα με αυτήν. 

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 

συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού 

κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. 

 

 

Άρθρο 10. 

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης- Θέματα Συζήτησης-  

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, αποφασίζει για κάθε 

εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή 

διαφωνούν.  

2. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων στην κείμενη νομοθεσία, είναι μόνη 

αρμοδία να αποφασίζει περί: 

α) των τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή 

μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

ελεγκτών,γ) της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,δ) της διάθεσης των ετησίων 

κερδών,ε) της συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης 

της Εταιρείας και 

στ) του διορισμού εκκαθαριστών.  

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται 

στην ημερήσια διάταξη.  

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.  

5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Άρθρο 11. 

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως έντεκα (11) 

μέλη, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά.  

Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι 

μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται 

στον επόμενο ακέραιο αριθμό.  

Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη.  

Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν εκλεγεί από 

το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση σε αναπλήρωση 

άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το 

μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο.  

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία 

τεσσάρων (4) χρόνων που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη 

λήξη της θητείας τους η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.  

 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. 

 

Άρθρο 12. 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου– Ανάθεση εξουσιών  

και αρμοδιοτήτων – Απαγόρευση Ανταγωνισμού 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της 

Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της και εκπροσωπεί 

την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενεργώντας συλλογικά.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των 

εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του (εκτός αν απαγορεύεται εκ του νόμου ή για την άσκηση αυτή απαιτείται 

συλλογική ενέργεια ή) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη 

ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα  και την έκταση αυτής της ανάθεσης. 

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των 

άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920.  
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3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε 

τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητες του απαγορεύεται 

να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.  

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του 

οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα 

τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, 

καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν 

επιχειρήσεων κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.   

 

Άρθρο 13. 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, 

εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των 

λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του 

είναι εκτελεστικό μέλος, ένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ως 

Αντιπρόεδρος. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα μέλος του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα 

και τις αρμοδιότητές του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να έχει και τη θέση του Εκτελεστικού 

Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.  

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του και αυτόν πάλι 

αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου, εφόσον ο 

Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δεν είναι το ίδιο πρόσωπο.  

 

Άρθρο 14. 

Αναπλήρωση – Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και δεν είναι 

δυνατή η κατά νόμο αναπλήρωσή του, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και 

εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση 

ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των εκλεγέντων μελών και δεν είναι μικρότερος από τρία. Σε 

κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, 

μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή 

απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό 

javascript:void(0);
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Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το 

υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη 

δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην 

αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν 

έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.  

 

Άρθρο 15. 

Πρόσκληση - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου –  

Χρόνος και Τόπος Συνεδρίασης 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού, 

με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη 

συνεδρίαση. Στην πρόσκληση 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 του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη 

αποφάσεων.  

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους 

προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό 

Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της 

αίτησης. Στην αίτηση 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 τη λήξη της 

ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, εκτός από την έδρα της Εταιρείας, οπουδήποτε εντός 

της Περιφέρειας της Νομαρχίας Αθηνών και Πειραιώς.  

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. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συνεδριάζει εγκύρως με τηλεδιάσκεψη.  

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόμος ή το επιβάλλουν οι ανάγκες 

της Εταιρείας.  

 

Άρθρο 16. 

Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Απαρτία - Πλειοψηφία 
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1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος 

μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή 

αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των 

παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι λιγότερος των τριών (3). 

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 

αντιπροσωπευόμενων συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του 

παρόντος και τις περιπτώσεις που κατά το νόμο απαιτείται μεγαλύτερο ποσοστό πλειοψηφίας.  

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Άρθρο 17. 

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται σε ηλεκτρονική 

και έγχαρτη μορφή και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το 

μηχανογραφικό σύστημα.  

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον 

Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή τον υπεύθυνο νομικών υπηρεσιών της Εταιρείας, χωρίς να 

απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.   

 

 

 

Άρθρο 18. 

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση για συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις αυτού, το ποσό της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

2. α) Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή δέον να 

λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων 

για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των 

μετόχων. β) Πάσα ετέρα μη καθοριζομένη κατά ποσό υπό του καταστατικού χορηγούμενη δε εξ 

οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρεία μόνο εάν 

εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αύτη δύναται να μειωθεί υπό του 

Δικαστηρίου εάν κατ’ αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως 

μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. γ) Η διάταξις της προηγούμενης 

παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου δι’ υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως 

εργασίας  ή εντολής. 
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3. Η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

καθορίζονται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις 

συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σύμφωνα με το νόμο.  

4. Το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 

Άρθρο 19. 

Εταιρική Χρήση 

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών. Αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την 

τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του 

παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους. 

 

Άρθρο20. 

Διάθεση Κερδών 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του 

Π.Δ.409/1986 στο Κωδ.Ν.2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον 

ακόλουθο τρόπο : α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό 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. β) Ακολουθεί η διάθεση του 

ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος στους μετόχους, όπως αυτό αποφασίστηκε από 

την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 όπως τροποποιημένος 

ισχύει. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 21. 

Ερμηνεία – Εφαρμογή Διατάξεων 
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1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως 

αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, καθώς και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας. 

2. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του 

παρόντος.  

3. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας ερμηνεύεται ως παραπέμπουσα στις εν λόγω διατάξεις όπως 

κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.». 

 

 

Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 3724900, αρμόδια πρόσωπα:  

1. Θωμάς Χασιώτης   

 

2. Ανδρομάχη Παπατόλη 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


