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ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21.11.2013 

 

Για τα υπ΄ αρ. 1 και 2 προς έγκριση θέματα απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων. 

Για το υπ΄ αρ. 3 θέμα απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 

και πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων. 

 

1o Θέμα   

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση διακοσίων δεκαεννέα  

χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (219.429) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών 

ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (€0,40) του ευρώ η κάθε μία - Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο - 

Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της εταιρείας για την 

υλοποίηση των αποφάσεων αυτών 

 

To Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση διακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι 

εννέα (219.429) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών 

(€0,40) του ευρώ η κάθε μία. 

Στο πλαίσιο της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση διακοσίων 

δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (219.429) ιδίων κοινών ονομαστικών 

μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (€ 0,40) του ευρώ, θα τροποποιηθεί το άρθρο 

5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο. Ειδικότερα, το 

Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5, με προσθήκη 

παραγράφων στο τέλος αυτής, ως ακολούθως : 

«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/11/2013 που τροποποίησε το 

Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ογδόντα επτά χιλιάδες 

επτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (87.771,60) με ακύρωση διακοσίων δέκα 

εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (219.429) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών 

ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (€0,40) η κάθε μία. 

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δέκα εννέα εκατομμύρια εκατόν τριάντα 

εννέα χιλιάδες εννιακόσια οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (€19.139.908,80) και διαιρείται σε 
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σαράντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα δύο 

(47.849.772) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του 

ευρώ (€0,40) η κάθε μία.». 

Περαιτέρω, θα δοθεί από τη Γενική Συνέλευση η απαραίτητη εξουσιοδότηση προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 

 

2ο Θέμα  

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δεκατρία εκατομμύρια 

εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 

(€13.158.687,30) μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης 

μετοχής με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της σε έντεκα 

εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις 

(11.962.443), με συνένωσή τους με αναλογία τέσσερις (4) παλαιές μετοχές σε μία (1) 

νέα μετοχή (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας 

(προερχόμενης από το reverse split) μετοχής κατά ένα ευρώ και δέκα λεπτά (€1,10) 

και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους - Παροχή των απαραίτητων 

εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων 

αυτών - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το 

Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της 

εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 

 

To Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δεκατρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες 

εξακόσια ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά (€13.158.687,30) μέσω ταυτόχρονης: 

(i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με παράλληλη μείωση του συνολικού 

αριθμού των μετοχών της από σαράντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα 

χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα δύο (47.849.772), μετά την ακύρωση των διακοσίων 

δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (219.429) ιδίων μετοχών, σε έντεκα 

εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (11.962.443), με 

συνένωση τεσσάρων (4) παλαιών μετοχών σε μία (1) νέα μετοχή (reverse split), οπότε, 

συνεπεία της εν λόγω συνένωσης και τεσσάρων (4) παλαιών μετοχών σε μία (1) νέα 

μετοχή (reverse split), η ονομαστική αξία εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse 

split) μετοχής θα αυξηθεί και θα ανέλθει σε ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (€1,60) και 
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(ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) 

μετοχής κατά ένα ευρώ και δέκα λεπτά (€1,10) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού 

στους Μετόχους. 

 

Στο πλαίσιο της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δεκατρία 

εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα 

λεπτά (€13.158.687,30) μέσω ταυτόχρονης: (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης 

μετοχής με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της σε έντεκα 

εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (11.962.443), με 

συνένωσή τους με αναλογία τέσσερις (4) παλαιές μετοχές σε μία (1) νέα μετοχή (reverse 

split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse 

split) μετοχής κατά ένα ευρώ και δέκα λεπτά (€1,10), θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του 

Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο. Ειδικότερα, το Διοικητικό 

Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5, με προσθήκη 

παραγράφων στο τέλος αυτής, ως ακολούθως : 

 
«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/11/2013 που τροποποίησε το 

Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δεκατρία εκατομμύρια 

εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 

(€13.158.687,30) μέσω ταυτόχρονης: 

(i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με παράλληλη μείωση του συνολικού 

αριθμού των μετοχών της από σαράντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα 

χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα δύο (47.849.772), μετά την ακύρωση των διακοσίων 

δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (219.429) ιδίων μετοχών, σε έντεκα 

εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (11.962.443), με 

συνένωσή τους με αναλογία τέσσερις (4) παλαιές μετοχές σε μία (1) νέα μετοχή (reverse 

split) και  

(ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) 

μετοχής κατά ένα ευρώ και δέκα λεπτά (€1,10) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους 

Μετόχους. 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα μία 

χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 5.981.221,50) και διαιρείται σε 

11.962.443 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ 

(€0,50) η κάθε μία.» 
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Περαιτέρω, θα δοθεί από τη Γενική Συνέλευση η απαραίτητη εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. 

της Εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 

 

3ο Θέμα  

Έγκριση σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με το άρ. 23α  του κ.ν. 

2190/1920, όπως ισχύει. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση, σύμφωνα με 

το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, της υπογραφείσας σύμβασης εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Παντελή 

Τζωρτζάκη. 

 

4ο Θέμα 

Διάφορες ανακοινώσεις. 

 

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει 

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση 

ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης. 
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Β. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού  (ισχύον και νέο άρθρο) 

 

Ισχύουσα Διατύπωση: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 

Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι 
 

Αρθρο 5  
 

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο είχε αρχικά ορισθεί στο καταστατικό σε δραχμές 
10.000.000 καταβλητέο τοις μετρητοίς διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 27/12/1985 το αρχικό 
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχμές με την έκδοση 10.000 νέων 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13/6/1986 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχμές με την έκδοση 10.000 ονομαστικών 
μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των  Μετόχων της 8/12/1986 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο αυξήθηκε κτά 10.000.000 δραχμές με την έκδοση 10.000 ονομαστικών 
μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/2/1988, που τροποποίησε 
το καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. τοις 
μετρητοίς με την έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών με τοχών, ονομαστικής αξίας 
1.000 δραχμών η κάθ μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/6/1990, που τροποποίησε 
το καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. τοις 
μετρητοίς με την έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 
1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8/1/1992 που τροποποίησε 
το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 80.000.000 δραχμές τοις 
μετρητοίς με την έκδοση 80.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 
1.000 δραχμών η κάθε μία. 
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Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/5/1992 που τροποποίησε 
το καταστατικό, η ονομαστική αξίας κάθε μετοχής καθορίστηκε σε πεντακόσιες (500) 
δραχμές και το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ανερχόμενο σε 160.000.000 
δραχμές διαιρέθηκε σε 320.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500 
δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/5/1992 που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300.000.000 δραχμές με την 
έκδοση 600.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε 
μία, με μερική καταβολή τοις μετρητοίς του ¼ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, 
επί συνόλου 600.000 μετοχών, δηλ. ποσού 75.000.000 δρχ. και με ανάληψη 
υποχρέωσης για καταβολή του υπολοίπου της αξίας κάθε μετοχής, επί συνόλου 
600.000 μετοχών, συνολικού ύψους 225.000.000 δρχ. σε δύο (2) ισόποσες δόσεις 
ύψους 112.500.000 δρχ. η κάθε μία, καταβλητέων της μεν πρώτης μέχρι την 
31/12/1992, της δε δεύτερης, μέχρι 30/6/1993. Κατόπιν ολοσχερούς εξοφλήσεως των 
ανωτέρω δόσεων το καταβεβλημένο σε μετρητά Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 
τετρακόσια εξήντα εκατομμύρια (460.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε 920.000 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/12/1992, που 
τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 22.488.500 
δραχμές, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία προέκυψε λόγω 
αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου 2065/1992, με την έκδοση 44.977 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής 
αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/1/1993, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, οι μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν από ονομαστικές σε 
ανώνυμες. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/6/1994, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 31.400.000 δραχμές με 
κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 
1882/90, με την έκδοση 62.800 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η 
κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/11/1994, που 
τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 95.000.000 
δραχμές με την έκδοση 190.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η 
κάθε μία.  
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17/12/1994, που 
τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 487.500.000 
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δραχμές με την έκδοση 975.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η 
κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/5/1996, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 200.000.000 δραχμές με την 
έκδοση 400.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8/11/1996, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής καθορίστηκε σε διακόσιες πενήντα 
(250) δραχμές και οι μετοχές μετετράπησαν από ανώνυμες σε ονομαστικές. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15/1/1997, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 61.600.000 δραχμές, με 
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία προέκυψε λόγω αναπροσαρμογής της αξίας 
των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992, με την 
έκδοση 246.400 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε 
μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/12/1997, που 
τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000.000 
δραχμές, με κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με το 
άρθρο 11 του Ν. 1882/90, με την έκδοση 120.000 νέων ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας 20 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 4/2/98 & 4/11/98, που 
τροποποίησαν το Καταστατικό, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 
της Εταιρείας : 
 
α) Κατά διακόσια δέκα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (210.220.000) 
δραχμές σε μετρητά  από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 840.880 νέων 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία. 
 
β) Κατά δέκα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες 
(10.291.500) δραχμές σε μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση 41.166 
νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία, οι οποίες θα 
διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/1/99 η ονομαστική αξία 
κάθε μετοχής καθορίστηκε σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) δραχμές και το 
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.895.300.000 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση 
μέρους του ειδικού αποθεματικού – διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 
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Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/6/99, που τροποποίησε το 
Καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.321.200.000, με έκδοση 
13.264.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 175 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/6/2000, που τροποποίησε 
το Καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.365.000.000 δραχμές. με 
έκδοση 7.800.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 175 δραχμών η κάθε μία. 

 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 20/12/2000, κατόπιν 
άσκησης δικαιώματος προαίρεσης, βάσει εγκριθέντος από 27/6/00 προγράμματος 
(stock options) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση 
Καταστατικού, κατά 34.942.250 δραχμές, με έκδοση 199.670 νέων μετοχών 
ονομαστικής αξίας 175 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/6/2001 που τροποποίησε 
το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.434.969.800 δραχμές. λόγω 
του εισφερομένου κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ» και κατά 4.102.363.200 δρχ. με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού 
αποθεματικού - διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η δε ονομαστική αξία 
της μετοχής της εταιρείας καθορίστηκε σε 340,75 δρχ. (ένα ευρώ).   
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 20/12/2001, κατόπιν 
άσκησης δικαιώματος προαίρεσης, βάσει εγκριθέντων από 27/6/2000  και 22/6/2001 
προγραμμάτων (stock options), το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, 
χωρίς τροποποίηση Καταστατικού, κατά 171.301.840 δρχ. ή 502.720 Ευρώ, με 
έκδοση 502.720 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 340,75 δρχ. ή 1 
Ευρώ  η κάθε μία. 
 
Μετά την 1η Ιανουαρίου 2002,  το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 52.629.720 
Ευρώ και διαιρείται σε 52.629.720  άϋλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 
Ευρώ η κάθε μία . 
   
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/6/2005 που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 2.537.550 Ευρώ με 
ακύρωση, βάσει του άρθρου 16, παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20 2.537.550 μετοχών.  
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/12/2005, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.386.950 Ευρώ με 
ακύρωση, βάσει του άρθρου 16, παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20 1.386.950 μετοχών.  
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/3/2006 που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 68.187.308 
Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,4 Ευρώ με 
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κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο» και μειώθηκε κατά 73.057.830 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε 
μετοχής κατά 1,5 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους 
μετόχους. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/12/2006 που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 9.741.044 
Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 Ευρώ με σκοπό το 
συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων ετών. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/10/2011 που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 4.870.522 
Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 Ευρώ με σκοπό την 
επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους.. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/6/2012 που τροποποίησε το 
Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 381.611,40 Ευρώ 
με ακύρωση 636.019 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 
Eυρώ η κάθε μία. 
Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/6/2011  που 
τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 
9.613.840,20 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 Ευρώ 
με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. 
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 19.227.680,40 Ευρώ και διαιρείται σε 
48.069.201 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ η κάθε 
μία. 
 

 

Προτεινόμενη Διατύπωση: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 

Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι 
 

Αρθρο 5  
 

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο είχε αρχικά ορισθεί στο καταστατικό σε δραχμές 
10.000.000 καταβλητέο τοις μετρητοίς διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 27/12/1985 το αρχικό 
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχμές με την έκδοση 10.000 νέων 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. 
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Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13/6/1986 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχμές με την έκδοση 10.000 ονομαστικών 
μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των  Μετόχων της 8/12/1986 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο αυξήθηκε κτά 10.000.000 δραχμές με την έκδοση 10.000 ονομαστικών 
μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/2/1988, που τροποποίησε 
το καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. τοις 
μετρητοίς με την έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών με τοχών, ονομαστικής αξίας 
1.000 δραχμών η κάθ μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/6/1990, που τροποποίησε 
το καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. τοις 
μετρητοίς με την έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 
1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8/1/1992 που τροποποίησε 
το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 80.000.000 δραχμές τοις 
μετρητοίς με την έκδοση 80.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 
1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/5/1992 που τροποποίησε 
το καταστατικό, η ονομαστική αξίας κάθε μετοχής καθορίστηκε σε πεντακόσιες (500) 
δραχμές και το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ανερχόμενο σε 160.000.000 
δραχμές διαιρέθηκε σε 320.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500 
δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/5/1992 που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300.000.000 δραχμές με την 
έκδοση 600.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε 
μία, με μερική καταβολή τοις μετρητοίς του ¼ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, 
επί συνόλου 600.000 μετοχών, δηλ. ποσού 75.000.000 δρχ. και με ανάληψη 
υποχρέωσης για καταβολή του υπολοίπου της αξίας κάθε μετοχής, επί συνόλου 
600.000 μετοχών, συνολικού ύψους 225.000.000 δρχ. σε δύο (2) ισόποσες δόσεις 
ύψους 112.500.000 δρχ. η κάθε μία, καταβλητέων της μεν πρώτης μέχρι την 
31/12/1992, της δε δεύτερης, μέχρι 30/6/1993. Κατόπιν ολοσχερούς εξοφλήσεως των 
ανωτέρω δόσεων το καταβεβλημένο σε μετρητά Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 
τετρακόσια εξήντα εκατομμύρια (460.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε 920.000 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/12/1992, που 
τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 22.488.500 
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δραχμές, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία προέκυψε λόγω 
αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου 2065/1992, με την έκδοση 44.977 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής 
αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/1/1993, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, οι μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν από ονομαστικές σε 
ανώνυμες. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/6/1994, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 31.400.000 δραχμές με 
κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 
1882/90, με την έκδοση 62.800 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η 
κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/11/1994, που 
τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 95.000.000 
δραχμές με την έκδοση 190.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η 
κάθε μία.  
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17/12/1994, που 
τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 487.500.000 
δραχμές με την έκδοση 975.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η 
κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/5/1996, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 200.000.000 δραχμές με την 
έκδοση 400.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8/11/1996, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής καθορίστηκε σε διακόσιες πενήντα 
(250) δραχμές και οι μετοχές μετετράπησαν από ανώνυμες σε ονομαστικές. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15/1/1997, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 61.600.000 δραχμές, με 
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία προέκυψε λόγω αναπροσαρμογής της αξίας 
των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992, με την 
έκδοση 246.400 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε 
μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/12/1997, που 
τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000.000 
δραχμές, με κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με το 
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άρθρο 11 του Ν. 1882/90, με την έκδοση 120.000 νέων ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας 20 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 4/2/98 & 4/11/98, που 
τροποποίησαν το Καταστατικό, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 
της Εταιρείας : 
 
α) Κατά διακόσια δέκα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (210.220.000) 
δραχμές σε μετρητά  από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 840.880 νέων 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία. 
 
β) Κατά δέκα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες 
(10.291.500) δραχμές σε μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση 41.166 
νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία, οι οποίες θα 
διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/1/99 η ονομαστική αξία 
κάθε μετοχής καθορίστηκε σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) δραχμές και το 
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.895.300.000 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση 
μέρους του ειδικού αποθεματικού – διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/6/99, που τροποποίησε το 
Καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.321.200.000, με έκδοση 
13.264.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 175 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/6/2000, που τροποποίησε 
το Καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.365.000.000 δραχμές. με 
έκδοση 7.800.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 175 δραχμών η κάθε μία. 

 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 20/12/2000, κατόπιν 
άσκησης δικαιώματος προαίρεσης, βάσει εγκριθέντος από 27/6/00 προγράμματος 
(stock options) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση 
Καταστατικού, κατά 34.942.250 δραχμές, με έκδοση 199.670 νέων μετοχών 
ονομαστικής αξίας 175 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/6/2001 που τροποποίησε 
το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.434.969.800 δραχμές. λόγω 
του εισφερομένου κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ» και κατά 4.102.363.200 δρχ. με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού 
αποθεματικού - διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η δε ονομαστική αξία 
της μετοχής της εταιρείας καθορίστηκε σε 340,75 δρχ. (ένα ευρώ).   
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Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 20/12/2001, κατόπιν 
άσκησης δικαιώματος προαίρεσης, βάσει εγκριθέντων από 27/6/2000  και 22/6/2001 
προγραμμάτων (stock options), το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, 
χωρίς τροποποίηση Καταστατικού, κατά 171.301.840 δρχ. ή 502.720 Ευρώ, με 
έκδοση 502.720 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 340,75 δρχ. ή 1 
Ευρώ  η κάθε μία. 
 
Μετά την 1η Ιανουαρίου 2002,  το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 52.629.720 
Ευρώ και διαιρείται σε 52.629.720  άϋλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 
Ευρώ η κάθε μία . 
   
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/6/2005 που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 2.537.550 Ευρώ με 
ακύρωση, βάσει του άρθρου 16, παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20 2.537.550 μετοχών.  
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/12/2005, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.386.950 Ευρώ με 
ακύρωση, βάσει του άρθρου 16, παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20 1.386.950 μετοχών.  
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/3/2006 που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 68.187.308 
Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,4 Ευρώ με 
κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο» και μειώθηκε κατά 73.057.830 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε 
μετοχής κατά 1,5 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους 
μετόχους. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/12/2006 που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 9.741.044 
Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 Ευρώ με σκοπό το 
συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων ετών. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/10/2011 που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 4.870.522 
Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 Ευρώ με σκοπό την 
επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους.. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/6/2012 που τροποποίησε το 
Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 381.611,40 Ευρώ 
με ακύρωση 636.019 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 
Eυρώ η κάθε μία. 
Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/6/2011 που 
τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 
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9.613.840,20 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 Ευρώ 
με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. 
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 19.227.680,40 Ευρώ και διαιρείται σε 
48.069.201 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ η κάθε 
μία. 
 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/11/2013 που τροποποίησε το 

Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ογδόντα επτά 

χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (87.771,60) με ακύρωση 

διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (219.429) ιδίων κοινών 

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (€0,40) η κάθε μία. 

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δέκα εννέα εκατομμύρια εκατόν τριάντα 

εννέα χιλιάδες εννιακόσια οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (€19.139.908,80) και 

διαιρείται σε σαράντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες 

εβδομήντα δύο (47.849.772) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 

σαράντα λεπτών του ευρώ (€0,40) η κάθε μία. 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/11/2013 που τροποποίησε το 

Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δεκατρία 

εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα 

λεπτά (€13.158.687,30) μέσω ταυτόχρονης: 

(i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με παράλληλη μείωση του 

συνολικού αριθμού των μετοχών της από σαράντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες 

σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα δύο (47.849.772), μετά την ακύρωση των 

διακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (219.429) ιδίων μετοχών, σε 

έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις 

(11.962.443), με συνένωσή τους με αναλογία τέσσερις (4) παλαιές μετοχές σε μία (1) 

νέα μετοχή (reverse split) και  

(ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) 

μετοχής κατά ένα ευρώ και δέκα λεπτά (€1,10) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού 

στους Μετόχους. 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα 

μία χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 5.981.221,50) και 

διαιρείται σε 11.962.443 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα 

λεπτών του ευρώ (€0,50) η κάθε μία. 


