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ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 

 

Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία: 20% 

του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία: 50%+1 των 

εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων. 

 

1o Θέµα 

Υποβολή για έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2011 

(ατοµικών και ενοποιηµένων), σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), µετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την 

έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2011 

(ατοµικών και ενοποιηµένων), σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆ΧΠΑ), µετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

των Ελεγκτών. Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται από 

τους Ελεγκτές, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 36, 36α και 37 του 

κ.ν. 2910/1920, όπως ισχύει σήµερα. 

Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις εµφανίζουν µε απόλυτη σαφήνεια την 

πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης 

και των αποτελεσµάτων χρήσης της Εταιρείας. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2012, 

δηµοσιεύτηκαν σύµφωνα µε το νόµο και βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα 

της Εταιρείας (www.quest.gr). Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

βρίσκεται αναρτηµένο και το σχετικό ∆ελτίο Τύπου. 

. 
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Θέµα 2ο  

Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 

και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

 

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για 

αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών που 

διενήργησαν τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονοµικές 

Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011, 

καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των διαχειριστικών πράξεων και των 

πράξεων εκπροσώπησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 22α, παρ.2 και 35 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει 

σήµερα.  

 

Θέµα 3ο  

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 

1/1/2012 – 31/12/2012 και ορισµός της αµοιβής της. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, 

εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διενέργεια του ελέγχου των 

ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2012-

31/12/2012, της Ανώνυµης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών µε την επωνυµία 

«PriceWaterHouseCoopers Α.Ε.» ως Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών µε ετήσια κατ’ 

ανώτατο αµοιβή για την Εταιρεία ευρώ εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000€), πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α., στην οποία αµοιβή περιλαµβάνεται εκτός του τακτικού 

ελέγχου των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας (ατοµικών και 

ενοποιηµένων) της εταιρικής χρήσης που λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2012, και ο 

φορολογικός έλεγχος της ίδιας χρήσης, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ν. 2238/1994, 

όπως ισχύει.  
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Θέµα 4ο  

Έγκριση των αµοιβών και αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση των αµοιβών και αποζηµιώσεων 

για τη χρήση 2012.  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό 

τους των καταβληθεισών αµοιβών και αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2011, για τη συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις 

του ∆.Σ. και σε Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

οριζόµενα στο άρθρο 24, παρ.2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περσινή 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.6.2011 είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό µέχρι 

600.000€ και οι τελικά καταβληθείσες αµοιβές και αποζηµιώσεις των Μελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 275.833,16€. 

 

Σηµειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηµατικά ποσά είναι µικτά προ 

των αναλογούντων φόρων και λοιπών νοµίµων κρατήσεων. 

 

Περαιτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την 

προέγκριση των µικτών αποζηµιώσεων και αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και σε Επιτροπές του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2012 µέχρι του µικτού συνολικού 

ποσού των 600.000 ευρώ. 

 

Θέµα 5ο  

Χορήγηση αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της 

Εταιρείας για  διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 

του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 23, παρ.1 του κ.ν. 2910/1920, όπως ισχύει σήµερα,  

την χορήγηση αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της 

Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 

2190/1920, όπως ισχύει.  

 



 4

Θέµα 6ο  

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε ακύρωση 636.019 ιδίων 

κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,60 Eυρώ η κάθε µία 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα, την 

ακύρωση 636.019 ιδίων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,60 Ευρώ 

η κάθε µία. 

 

Θέµα 7ο  

Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε µείωση της ονοµαστικής αξίας 

της µετοχής κατά 0,20 Ευρώ ανά µετοχή και επιστροφή του ποσού της µείωσης του 

κεφαλαίου στους µετόχους µε καταβολή µετρητών. 

Για το προς έγκριση θέµα απαιτούµενη απαρτία: 2/3 του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα τη 

µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 0,20 Ευρώ ανά µετοχή και 

επιστροφή του ποσού της µείωσης του κεφαλαίου στους µετόχους µε καταβολή 

µετρητών.  

 

Σε περίπτωση υιοθέτησης της εισήγησης, το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 

διαµορφώνεται τελικά σε 19.227.680,40 Ευρώ και διαιρείται σε 48.069.201 άυλες 

κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,40 Ευρώ η κάθε µία. 

 

Θέµα 8ο  

Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας  

Για το προς έγκριση θέµα απαιτούµενη απαρτία: 2/3 του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την υιοθέτησή του, όπως 

προτείνεται και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού, 

ως εξής:  
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Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού προτείνεται να 

διαγραφεί η τελευταία παράγραφος και να προστεθούν οι ακόλουθες τρεις 

παράγραφοι, οι οποίες αναφέρονται στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον 

υιοθετηθούν οι εισηγήσεις και στην τελική διαµόρφωση του Μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας και του αριθµού των µετοχών. 

  

“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.” 

 

Θέµα 9ο  

Αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν.  2190/20, όπως ισχύει – 

Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει ανανέωση 

της έγκρισης για τη δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων µετοχών της 

Εταιρείας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως 

ισχύει και να εξουσιοδοτηθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την εφαρµογή της σε 

περίπτωση υιοθέτησης της εισήγησης. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα δικαιούται, µέσα 

στην προβλεπόµενη από το νόµο 24µηνη προθεσµία, ήτοι από 5.6.2012 έως 5.6.2014 

να προβαίνει άµεσα ή έµµεσα σε αγορές ιδίων µετοχών, µέχρι ποσοστού 10% του 

εκάστοτε καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένων στο 

ποσοστό αυτό των µετοχών που έχει προηγουµένως αποκτήσει και διατηρεί, µε 

σκοπό τη µείωση του κεφαλαίου, τη διανοµή στο προσωπικό και οτιδήποτε άλλο 

ορίζει ο Νόµος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εισηγείται η ανώτατη τιµή 

αγοράς των ιδίων µετοχών της Εταιρείας να είναι 2,5 Ευρώ ανά µετοχή και η 

κατώτατη τιµή αγοράς να είναι 0,10 ανά µετοχή.   
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Θέµα 10ο  

∆ιάφορες ανακοινώσεις.  

 

Στο θέµα αυτό περιλαµβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Εταιρείας για ζητήµατα τα οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιθυµεί να 

γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική 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 

 

 

Β1. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις µετά των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.quest.gr) 
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Β2. Προτεινόµενες Τροποποιήσεις Καταστατικού  (ισχύον και νέο άρθρο) 

 

Α. Ισχύουσα ∆ιατύπωση 

Άρθρο 5.1 
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 ∆ιοικητικού 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. 
 
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 
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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 
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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 . 
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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.. 
 
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαµορφώνεται σε 29.223.132 Ευρώ και διαιρείται σε 
48.705.220 άϋλες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε 
µία. 
 
 
 

Προτεινόµενη ∆ιατύπωση 

 
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 ∆ιοικητικού 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. 
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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 
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. 
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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 
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 ∆ιοικητικού 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. 
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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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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.. 
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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. 

 
 


