∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ’ άρθρο 43α§3, περίπτωση δ’ του ν.2190/1920,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2§2 του ν.3873/2010
1. Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται
από την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
ως σύνολο κανόνων, αρχών και µηχανισµών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και
διοικείται η Εταιρία, έχει στόχο την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη
διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων της Εταιρίας και όλων όσοι συνδέονται µε τη
λειτουργία της.
2. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Η Εταιρία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,
όπως αυτός κωδικοποιήθηκε από τον Συνδέσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις
Εισηγµένες Εταιρείες (καλούµενος εφεξής «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον
ιστότοπο του ΣΕΒ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf
Η Εταιρία δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις Αρχές Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει.
3. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών.
Μέρος Α – Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του
Ι. Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.)
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει συστήσει ξεχωριστές επιτροπές που να προΐστανται στη
διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να
προετοιµάζουν προτάσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όσον αφορά στις αµοιβές των
εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της
Εταιρίας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη.
ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας είναι 5µελές και αποτελείται από 2 εκτελεστικά και 3
µη εκτελεστικά µέλη εκ των οποίων 2 µέλη είναι ανεξάρτητα.
ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆εν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου, ούτε κρίνεται σκόπιµη ενόψει της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας της
Εταιρίας η δηµιουργία της διάκρισης αυτής.
IV. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει υιοθετήσει, ως µέρος του εσωτερικού κανονισµού της
Εταιρίας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και στην Εταιρία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόµη
διαµορφωθεί.
∆εν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών ή
εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρίες και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) πριν από το διορισµό

τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
V. Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆εν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς λόγω
της δοµής και λειτουργίας της Εταιρίας η συγκεκριµένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως
απαραίτητη
κατά
την
παρούσα
χρονική
στιγµή.
VI. Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
- ∆εν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των µη εκτελεστικών µελών του χωρίς
παρουσία των εκτελεστικών µελών προκειµένου να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές
τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέµατα αµοιβών είναι σαφώς καθορισµένα από
υφιστάµενο Κανονισµό Λειτουργίας ενώ τυχόν απόκλιση συζητείται παρουσία όλων
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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- ∆εν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αλλά και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση
επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη, δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη
∆ιοικητικού Συµβουλίου πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγµένη εµπειρία
οργανωτικές – διοικητικές ικανότητες.
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- ∆εν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών
συµβούλων στο βαθµό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση
από την διοίκηση της Εταιρίας, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες.
VII. Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆εν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο
ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ελλείψει
ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της
οργανωτικής δοµής της Εταιρίας.
Μέρος Β - Εσωτερικός έλεγχος
I. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
-∆εν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς
τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής προδιαγράφονται επαρκώς
από τις κείµενες διατάξεις.
-∆εν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ µέρους της χρήση υπηρεσιών
εξωτερικών συµβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευµένες γνώσεις και
εµπειρία των µελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της.
Μέρος Γ – Αµοιβές
- Οι αµοιβές και οι τυχόν αποζηµιώσεις των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο Προσάρτηµα των Ετήσιων Οικονοµικών
Καταστάσεων.
- Οι συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν προβλέπουν ότι το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει
απονεµηθεί, λόγω αναθεωρηµένων οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή

γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκαν για τον
υπολογισµό του bonus αυτού.
- ∆εν υφίσταται Επιτροπή Αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη,
ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών
των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κατά συνέπεια
δεν υπάρχουν ρυθµίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα
συνεδριάσεών της και για άλλα θέµατα που αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της εν
λόγω επιτροπής, ενόψει της δοµής και λειτουργίας της Εταιρίας δεν έχει αξιολογηθεί ως
αναγκαία µέχρι σήµερα.
- Η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν εγκρίνεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από πρόταση της Επιτροπής Αµοιβών, χωρίς την παρουσία των
Εκτελεστικών Μελών αυτού, δεδοµένου ότι δεν υφίσταται Επιτροπή Αµοιβών. Οι πάσης
φύσης αµοιβές και παροχές προς τα Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
καθορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται
στον Κ.Ν. 2190/1920.
4. Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του Νόµου ή του
Κώδικα
Η Εταιρία µέσα στα πλαίσια εφαρµογής ενός δοµηµένου και επαρκούς συστήµατος Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης, έχει εφαρµόσει συγκεκριµένες πρακτικές καλής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόµενων από τους σχετικούς νόµους (Κ.Ν.
2190/1920 όπως ισχύει, 3016/2002 και 3693/2008).
Συγκεκριµένα, η Εταιρία εφαρµόζει τις εξής επιπλέον Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης:
Α) η Εταιρία τηρεί από το 1983 εγκεκριµένο Κανονισµό Εργασίας του Προσωπικού. Το
πνεύµα του Κανονισµού Εργασίας προωθεί την συµµόρφωση µε την νοµοθεσία και τις
εσωτερικές πολιτικές της Εταιρίας για την αποφυγή κινδύνων και άλλων νοµικών συνεπειών
για την Εταιρία και για κάθε µέλος του προσωπικού, από τους εργαζόµενους µέχρι τα µέλη της
διοίκησης.
Β) Από το 1995 η Εταιρία έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες κατά ISO, 9001
(∆ιασφάλιση Ποιότητας) και 14001 (Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση) ανανεώνοντας κάθε χρόνο τις
σχετικές πιστοποιήσεις.

5. Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης
Κινδύνων σε Σχέση µε τη διαδικασία Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και
Χρηµατοοικονοµικών Αναφορών.
Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση µε τη
διαδικασία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και των χρηµατοοικονοµικών αναφορών
περιλαµβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς µηχανισµούς σε διάφορα επίπεδα µέσα
στον Οργανισµό όπως περιγράφεται παρακάτω:
5.1 Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
5.1.1. Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Εταιρίας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα, και
ειδικότερα σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόµου, καθώς επίσης και µε βάση τα
οριζόµενα στην Απόφαση 5/204/2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει
µετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε
αριθµό 3/348/19.7.2005. Αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας περιπτώσεις
σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των
∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας µε τα συµφέροντα της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει

κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να ενηµερώνουν
εγγράφως µια φορά τουλάχιστον το τρίµηνο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για το διενεργούµενο
από αυτούς έλεγχο και να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων. Επίσης
παρέχουν, µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, οποιαδήποτε
πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται µε αυτές και
διευκολύνουν µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που
αυτές ασκούν.
5.1.2 Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λαµβάνει γνώση όλων
των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασµών και χαρτοφυλακίων
της Εταιρίας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της ∆ιοίκησης προκειµένου να της
παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό την απόκτηση εκ µέρους
της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση µίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγµένη από
ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά µε τις πληροφορίες και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε
αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαµβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιµήσεων που
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου εκ µέρους του
νοµίµου ελεγκτή της Εταιρίας.
5.1.3 Αντικείµενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των
διαδικασιών λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Παρακολουθεί την εφαρµογή
και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του καταστατικού της
Εταιρίας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την Εταιρία και ιδιαίτερα της
νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών και της χρηµατιστηριακής. Σε κάθε ελεγχόµενη περίοδο
επιλέγονται ορισµένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και µόνιµη βάση ελέγχονται
και εξετάζονται αφενός µεν η λειτουργία και οργάνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρίας και αφετέρου η λειτουργία των δυο βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν µε βάση
τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία
Εταιρικών Ανακοινώσεων.
5.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων: Η Εταιρία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση
προηγµένων µηχανογραφικών υποδοµών όπως το SAP (FI, MM, CO, HR, Payroll, BI) και το
Plant Manager, που εξασφαλίζουν µέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση
των οικονοµικών και παραγωγικών µεγεθών. Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσµάτων
πραγµατοποιείται σε ηµερήσια βάση καλύπτοντας όλα τα σηµαντικά πεδία της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Αντιπαραβολές πραγµατοποιούνται µεταξύ πραγµατικών,
ιστορικών και προϋπολογισµένων λογαριασµών εσόδων και εξόδων µε επαρκή λεπτοµερή
εξήγηση όλων των σηµαντικών αποκλίσεων.

6. Η Γενική Συνέλευση και τα δικαιώµατα των Μετόχων
Ο ρόλος, οι αρµοδιότητες, η σύγκληση, η συµµετοχή, η συνήθης και εξαιρετική απαρτία και
πλειοψηφία των συµµετεχόντων, το Προεδρείο, η Ηµερησία ∆ιάταξη και η εν γένει λειτουργία
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας όπως επίσης και τα δικαιώµατα
Μετόχων και ο τρόπος άσκησης τους περιγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρίας, όπως
αυτό έχει επικαιροποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του Ν.2190/1920.
Αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης
1. H Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια ν’ αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του
Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουµένων πάντως και των αυξήσεων ή µειώσεων του
εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι,
εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του Καταστατικού, β) εκλογής µελών του

∆ιοικητικού Συµβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισµού της Εταιρίας δ)
διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) συγχώνευσης, διάσπασης µετατροπής, αναβίωσης,
παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας και στ) περί διορισµού εκκαθαριστών.
2. Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που
αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του κωδ. Ν. 2190/20 από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόµων, β) η
τροποποίηση του καταστατικού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του άρθρου 11 του προρρηθέντος κωδ. Ν., την παράγραφο 2 του άρθρου 13α, την
παράγραφο 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του ιδίου
προαναφερθέντος κωδ. Ν., γ) ο διορισµός µε το καταστατικό του πρώτου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, δ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 18
του προαναφερθέντος κωδ. Ν., συµβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων
ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το
άρθρο 78 του προαναφερθέντος κωδ. Ν. περί ανώνυµης Εταιρίας από άλλη ανώνυµη Εταιρία
που κατέχει το 100% των µετοχών της και στ) η δυνατότητα διανοµής κερδών ή προαιρετικών
αποθεµατικών µέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. H Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται
υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού της
έδρας ή άλλου ∆ήµου όµορου της έδρας, τουλάχιστον µια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός
έξι (6) το πολύ µηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Επί εταιριών των οποίων οι µετοχές
είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση µπορεί να
συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήµου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηµατιστηρίου . Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των
µετόχων όταν το κρίνει σκόπιµο.
2. H Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που
εξοµοιώνονται µ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από
την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι µη
εργάσιµες ηµέρες. H ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η
ηµέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3. Ειδικά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση νοµίµως συγκαλείται, συνεδριάζει και παίρνει
αποφάσεις χωρίς και την τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών, µόνον εφόσον επιτυγχάνεται
καθολική Γενική Συνέλευση των µετόχων και εφόσον δεν προβάλλεται από κανένα αντίρρηση
για την µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών.
Πρόσκληση - Ηµερήσια ∆ιάταξη Γενικής Συνέλευσης
1. 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 δικαιώµατα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται ως
εξής: α) στο τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας
της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.∆/τος “Περί ∆ελτίου
Ανωνύµων Εταιριών”. β) σε µία ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και,
κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα,
που επιλέγεται από τις εφηµερίδες του άρθρου 3 του Ν.∆. 3757/1957, όπως ισχύει. γ) Σε µια
ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι ηµέρες την εβδοµάδα και

επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονοµικές εφηµερίδες ββ) έχουν κυκλοφορία
τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ηµέρα καθ’ όλη την τριετία και γγ) πληρούν
της προϋποθέσεις που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εµπορίου και Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, προκειµένου για το χαρακτηρισµό εφηµερίδας ως
οικονοµικής. δ) Σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία, νοµαρχιακή ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας
κυκλοφορίας τουλάχιστον εφηµερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νοµού, στον
οποίο έχει την έδρα της η Εταιρία, κατ’ επιλογή της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 26 (παρ. 2 εδ. ε) του Κ.Ν. 2190/20. H πρόσκληση αυτή δηµοσιεύεται προ δέκα (10)
πλήρων ηµερών στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) ηµερών στις ως άνω εφηµερίδες.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσµίες
συντέµνονται στο µισό. Ειδικά όµως ορίζεται µε το παρόν καταστατικό, ότι η Γενική
Συνέλευση νοµίµως συγκαλείται, συνεδριάζει και παίρνει αποφάσεις, χωρίς να γίνουν οι κατά
τα ανωτέρω δηµοσιεύσεις της προσκλήσεως για τη Συνεδρίαση, µόνον εφόσον επιτυγχάνεται
καθολική Γενική Συνέλευση των µετόχων και εφόσον δεν προβάλλεται από κανένα αντίρρηση
για την µη τήρηση των ανωτέρω δηµοσιεύσεων και προθεσµιών.
2. ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρίας έχει υποχρέωση να δίνει σε κάθε µέτοχο, που το ζητάει, τις Ετήσιες Οικονοµικές
Καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και την έκθεση
των Ελεγκτών, πάνω σ’ αυτές.
3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για
τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου πρέπει, µε ποινή ακυρότητας, να ορίζουν το σκοπό της
µείωσης αυτής, καθώς και τον τρόπο πραγµατοποίησης της. ∆εν γίνεται καµία καταβολή
στους µετόχους από το αποδεσµευόµενο µε τη µείωση ενεργητικό της Εταιρίας, µε ποινή
ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός εάν ικανοποιηθούν οι δανειστές της Εταιρίας των
οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δηµοσιότητα σύµφωνα µε το άρθρο 7β της
απόφασης για τη µείωση ή ενδεχοµένως της σχετικής εγκριτικής διοικητικής πράξης και είναι
ληξιπρόθεσµες ή, σε περίπτωση που δεν είναι ληξιπρόθεσµες, εφόσον λάβουν επαρκείς
ασφάλειες, λαµβανοµένων υπ' όψιν των ασφαλειών που έχουν ήδη λάβει, καθώς και της
εταιρικής περιουσίας που θα αποµείνει µετά την πραγµατοποίηση της µείωσης. Οι δανειστές
αυτοί µπορούν να υποβάλουν στην Εταιρία αντιρρήσεις κατά της πραγµατοποίησης των
παραπάνω καταβολών εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την παραπάνω
δηµοσιότητα. Επί του βάσιµου των αντιρρήσεων κρίνει το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας
της Εταιρίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, µετά από αίτηση της Εταιρίας.
Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται µία απόφαση ως προς
όλες. Εάν οι δανειστές αποδείξουν ότι η µείωση θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των
απαιτήσεων τους και ότι δεν διαθέτουν επαρκείς ασφάλειες, το δικαστήριο επιτρέπει την
καταβολή των αποδεσµευόµενων µε τη µείωση ποσών µόνο υπό τον όρο της εξόφλησης των
απαιτήσεων αυτών, εάν είναι ληξιπρόθεσµες ή της παροχής επαρκών ασφαλειών. Η παρούσα
παράγραφος εφαρµόζεται και όταν η µείωση του κεφαλαίου γίνεται µε ολική ή µερική
απαλλαγή των µετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και µη καταβληθέντος
κεφαλαίου.
Κατάθεση µετοχών - Αντιπροσώπευση
1. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσµεύουν
το σύνολο ή µέρος των µετοχών τους, µέσω του χειριστή τους στο σύστηµα άϋλων τίτλων
(ΣΑΤ) και να καταθέτουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας όπως αυτή προσδιορίζεται από
το άρθρο 2 παρόντος, στην υπηρεσία µετόχων στο ταµείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε

οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυµη τραπεζική Εταιρία τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης
µετοχών πέντε 5 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της συνέλευσης.
2. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να
αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα. 3. Τα έγγραφα
νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία
τουλάχιστον πέντε 5 ολόκληρες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4.
Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου
αυτού, µπορούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της.
Πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εµφανή θέση του
καταστήµατος της Εταιρίας, νόµιµα συνταγµένος πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα
ψήφου στη Γενική Συνέλευση. O πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που
αξιώνει ο νόµος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των µετόχων, τον αριθµό των
µετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των µετόχων και των αντιπροσώπων
τους.
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης
1. H Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεµάτων της
ηµερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του
καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου (εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί οι νόµιµες προθεσµίες
δηµοσιεύσεως της προσκλήσεως για την σύγκλησή της).
2. Εάν δεν συντελεστή τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική
συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε,
µε πρόσκληση δέκα (10) ηµέρες, τουλάχιστον, πριν. H επαναληπτική συνέλευση αυτή
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας
διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου που
εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων
που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική
πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεπόµενων
συνεδριάσεων, για την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας.
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης
1. Κατ' εξαίρεση, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν στη µεταβολή της εθνικότητας της
Εταιρίας, στη µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των
υποχρεώσεων των µετόχων, στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από
το καταστατικό, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως
ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόµο ή γίνεται µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, στη
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του
άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, στη µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη
συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της
Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως
ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόµο, η 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. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική
πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεπόµενων
συνεδριάσεων, για την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούµενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση,
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα
πλήρεις (10) τουλάχιστον ηµέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται
σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως όταν
σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβληµένου Μετοχικού
Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, µε πρόσκληση, τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες
πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής
ηµερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του
καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαµβάνονται µε πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
Πρόεδρος - Γραµµατέας Γενικής Συνέλευσης
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή
όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραµµατέα εκτελεί προσωρινά
αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η συνέλευση
προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραµµατέα, που εκτελεί και χρέη
ψηφολέκτη.
Θέµατα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που
αναγράφονται στην Ηµερήσια ∆ιάταξη.
2. Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Απόφαση απαλλαγής µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτών
Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασµών (ετησίων οικονοµικών καταστάσεων), η Γενική
Συνέλευση µε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, αποφαίνεται για την
απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για
αποζηµίωση. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας
ψηφίζουν µόνο µε τις µετοχές τους. H απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ανίσχυρη
στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Σύνθεση & Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Εποπτικών Οργάνων και Επιτροπών
της Εταιρίας
Σύνθεση και θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. H Εταιρία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) µέχρι
δεκαπέντε (15) Συµβούλους.
2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της
Εταιρίας για τέσσερα (4) έτη θητείας. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
παρατείνεται µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως

επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση. O αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ορίζεται αυτόµατα, κάθε φορά, από τον αριθµό των κάθε φορά εκλεγµένων (από την
συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως) για να συγκροτήσουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα
ανακλητά. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά και µη
εκτελεστικά µέλη. ∆ύο από τα µη εκτελεστικά θα είναι πάντοτε ανεξάρτητα µέλη. Ρητά ορίζεται
ότι τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να είναι λιγότερα του 1/3
του συνολικού αριθµού των µελών. Οι αρµοδιότητες των εκτελεστικών µελών, των µη
εκτελεστικών µελών και των εξ αυτών ανεξάρτητων εκτελεστικών µελών προσδιορίζονται
σύµφωνα µε το περιεχόµενο του Ν. 3016/2002.
4. Το Καταστατικό της Εταιρίας ορίζει ότι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να είναι
και νοµικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα
φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νοµικού προσώπου ως µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, δυναµένου να αποκτά και την ιδιότητα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου,
κατά τα οριζόµενα περί της ιδιότητος και των εξουσιών των ∆ιευθυνόντων Συµβούλων στο
άρθρο 20 του παρόντος.
5. Το Καταστατικό της Εταιρίας ορίζει αναφορικά προς τον τρόπο εκλογής ∆ιοικητικού
Συµβουλίου την δυνατότητα όπως προτείνονται προς εκλογή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποψήφιοι βάσει καταλόγων και ότι εκλέγονται από αυτούς τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαµβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσµατα
λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε
κατάλογο εκλέγονται, τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Το σύστηµα της
εκλογής αυτής, µπορεί να εισαχθεί ή να καταργηθεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που
λαµβάνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του
άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
Εξουσία - Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου – Εκπροσώπηση της Εταιρίας
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη ∆ιοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής
περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που
αφορούν την Εταιρία µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που,
σύµφωνα µε το Νόµο ή αυτό το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της
Γενικής Συνέλευσης.
2. Θέµατα που αφορούν τις κάθε είδους αµοιβές που καταβάλλονται στα ∆ιευθυντικά Στελέχη
της Εταιρίας, τους Εσωτερικούς Ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αµοιβών της
Εταιρίας αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
3. Πάντως οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των
άρθρων 10 και 23α του K.N. 2190/1920, όπως ισχύουν και συνάδουν προς τις διατάξεις του
προαναφερθέντος Ν. 3016/2002.
4. Πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού,
δεσµεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την
υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. ∆εν συνιστά απόδειξη µόνη η
τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις
τροποποιήσεις του.
5. Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόµα και αν έχουν υποβληθεί στις
διατυπώσεις δηµοσιότητας.

6. ∆άνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς µε οποιοδήποτε
τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών µε σκοπό την απόκτηση από αυτούς µετοχών της
Εταιρίας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
7. O διορισµός, η εκλογή ή η παύση µελών του ∆.Σ. για οποιοδήποτε λόγο και των
εκπροσώπων που ασκούν διαχείριση της Εταιρίας ή εκπροσωπούν αυτήν υπόκειται σε
δηµοσιότητα σύµφωνα µε τον N. 2190/20. ∆ιευκρινίζεται όµως ότι οι αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε αντικείµενο το προαναφερθέν, ισχύουν από λήψεως αυτών, έναντι
των τρίτων και πριν να γίνει η καταχώρηση του σχετικού Πρακτικού ή ανακοινώσεως στο
MAE, ή πριν επίσης γίνει η δηµοσίευση στο τεύχος AE και EΠE, εφόσον ο
αντισυµβαλλόµενος τρίτος λαµβάνει γνώση της λήψεως της αποφάσεως διά παραδόσεως εις
αυτόν αντιγράφου αυτής, εκ µέρους της Εταιρίας (AΠ 308/1961).
8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο κατά τον Ν. 3016/2002, για τη σύνταξη του
Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας.
9. Το καταστατικό ορίζει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του
διαχείρισης και εκπροσώπησης (άνευ περιορισµού τινός στην έκταση των ανατιθέµενων
εξουσιών) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη. Μπορεί επίσης να επιτρέπει στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε
ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µη µέλη του ή, εάν ο νόµος δεν το απαγορεύει και σε µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το
καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να αναθέτουν
περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή µέρους τούτων σε άλλα µέλη ή
τρίτους.
Συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε
σώµα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους. Το σηµερινό
∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει εκλεγεί µε την από 12.06.2008 Γενική Συνέλευση των Μετόχων και
θα διοικήσει την Εταιρία µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα
συγκληθεί µέσα στο πρώτο εξάµηνο του έτους 2012. Συγκροτήθηκε σε σώµα µε την από
12.06.2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη:
Μέλη
Αναστάσιος Σ. Βαλσαµίδης

Ιδιότητα
∆ικηγόρος

Θέση
Πρόεδρος
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Γ. Βαρβαρέσος

Μηχανικός
Κλωστοϋφαντουργίας

Α’ Αντιπρόεδρος &
∆ιευθύνων Σύµβουλος,
Εκτελεστικό Μέλος

Αναστασία Γ. Βαρβαρέσου

Χηµικός Μηχανικός

Β’ Αντιπρόεδρος
Εκτελεστικό Μέλος

Ουρανία Ι. Παναγιωταλιδη

Καθηγήτρια
Εφαρµογών Ανεξάρτητο
ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παντελής Θ. Παλαντζίδης

Πολιτικός Μηχανικός

Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύµφωνα µε την από 12.06.2008 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ‘’ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ
Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία’’, την Εταιρία εκπροσωπεί ο κ. Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει ένα ή δύο ή και περισσότερους ∆ιευθύνοντες
Συµβούλους και Εντεταλµένους Συµβούλους από τα µέλη του ή µη, καθορίζοντας συγχρόνως
και τις αρµοδιότητές τους.
3. Με την επιφύλαξη της αµέσως προηγουµένης ανωτέρω διατάξεως, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε υπαλλήλους αυτής, εκ του στελεχιακού
δυναµικού της, κατέχοντας θέσεις ∆ιευθύνσεως ή Εποπτείας και για θέµατα αποκλειστικά
προσδιοριζόµενα από την αναθέτουσα απόφαση, εντός πάντοτε του κύκλου του αντικειµένου
της εργασίας τους, δυνάµενο βέβαια να αναθέτει σ’ αυτούς την εκπροσώπηση και για µόνον
µέρος του αντικειµένου της εργασίας τους.
4. O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο
Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος.
Αναπλήρωση µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µέλη αυτού σε αντικατάσταση µελών που παραιτήθηκαν,
απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή
από το ∆ιοικητικό 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 κωδ.ν. 2190/1920 και
ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η
οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό
θέµα στην ηµερήσια διάταξη.
Και επίσης: ορίζει ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη
µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την
αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µε την
προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την
επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι
λιγότερα των τριών (3), ορίζεται όµως ότι τα αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης µε
αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο
νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του
Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού, στην οποία αναγράφονται µε σαφήνεια τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται µόνον εφόσον παρίστανται
ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην
λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύο
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την συνεδρίαση.

2. Κατ' εξαίρεση ορίζεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει εντός του Νοµού
της έδρας, αρκεί η πρόσκληση σύγκλησής του να γνωστοποιείται εγγράφως και εµπροθέσµως
κατά τα οριζόµενα υπό του νόµου ή τηρουµένων των προθεσµιών του νόµου, υπό των
προθεσµιών που Κανονιστική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα ορίζει.
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη, και εφόσον συµφωνούν
όλα τα µέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη
συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
4. Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα µέλη του µε
αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να
συγκαλέσουν το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αν
δεν συγκληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της
ανωτέρω προθεσµίας, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω
προθεσµίας των επτά (7) ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5. Το ∆Σ συνεδρίασε κατά το έτος 2010 21 φορές. Τα µέλη Α. Βαλσαµίδης, Α. Βαρβαρέσου
και Π. Παλαντζίδης συµµετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις, ο κ. Κ. Βαρβαρέσος συµµετείχε σε
19 ενώ η κα Ο. Παναγιωταλίδη σε 11.
Αντιπροσώπευση µελών - Απαρτία - Πλειοψηφία
1. Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύµβουλο. Κάθε
σύµβουλος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο σύµβουλο που απουσιάζει.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν
παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων,
ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των πέντε.
3. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
συµβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την
περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα
Πρακτικά υπογράφονται ανά συζητούµενο θέµα, ήτοι ανά απόφαση επί εκάστου θέµατος,
ώστε σε περίπτωση διακοπής της συνεδριάσεως πριν την εξάντληση των θεµάτων είναι
ισχυρές οι αποφάσεις που λήφθηκαν επί εκάστου συζητηθέντος θέµατος µε υπογραφή περί
της ληφθείσας απόφασης, καίτοι δεν θα φέρεται κατά τον άνω τρόπο και πράξη κλεισίµατος
του Πρακτικού.
2. Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον
Αντιπρόεδρο αυτού ή τον ∆ιευθυντή ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρίας ή εκάστοτε
Προϊστάµενο του Λογιστηρίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήµως από τα
πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή
πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους
ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί
συνεδρίαση.

Αποζηµίωση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση, που το ποσό της
ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βαρύνει την
Εταιρία αν εγκριθεί µε ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι αµοιβές και οι
τυχόν αποζηµιώσεις των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρονται σε
χωριστή κατηγορία στο Προσάρτηµα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
3. ∆άνεια της Εταιρίας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν
2190/20 ως ισχύει, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή
παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για
οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται
απαραίτητα προηγούµενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις
συµβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της
Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς µε οποιονδήποτε τρόπο ή
παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών µε σκοπό την απόκτηση από αυτούς µετοχών της Εταιρίας,
απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Οι αµοιβές των ∆ιευθυντικών Στελεχών και των µελών της ∆ιοίκησης ανήλθαν κατά το έτος
2010 στο ποσό των 260.681 Ευρώ.
Απαγόρευση ανταγωνισµού, ευθύνες γενικώς µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συµβάσεις
της Εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Απαγορεύεται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και στους ∆ιευθυντές της
Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελµα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους
λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από του σκοπούς που
επιδιώκει η Εταιρία ή να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν
τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωµα για
αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Kωδ. N. 2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του αρχικού καταστατικού διορισθέντες πρώτοι
σύµβουλοι της Εταιρίας µπορούσαν να ενεργούν για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό
τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόµενους από την Εταιρία σκοπούς ή να
µετέχουν, ως οµόρρυθµοι εταίροι, εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Για τους
ίδιους ανωτέρω, όριζε το ρηθέν αρχικό καταστατικό ότι εφόσον επανεκλέγονται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, παρείχετο από τότε η αυτή ανωτέρω άδεια και για το µέλλον. H εν λόγω διάταξη
ορίζεται ισχυρή και διά παρόντος.
4. Παν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την ∆ιοίκηση
των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσµα του. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισµός περιέχει
παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγµατική κατάσταση της Εταιρίας. Η
ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε
την επιµέλεια του συνετού επιχειρηµατία. Η επιµέλεια αυτή κρίνεται µε βάση και την ιδιότητα
του κάθε µέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται
προκειµένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννοµη απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηµατική απόφαση η οποία ελήφθη µε καλή πίστη,
µε βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού
συµφέροντος. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις τρέχουσες

συναλλαγές της Εταιρίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως
τροποποιήθηκαν µε τον Ν. 3603/2007.
Κατ' εξαίρεση:
1.α) Η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5
(παρόντος, κατωτέρω) επιτρέπεται µόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το
εταιρικό συµφέρον, ββ) η Εταιρία έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του
προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαµβάνοντες την
εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται µόνο µετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση
όλων των πιστωτών µε απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε
δηµοσιότητα, σύµφωνα µε την επόµενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουµένως άδεια της
Γενικής Συνέλευσης, η οποία όµως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι
εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση
Μετοχικού Κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για Εταιρείες µε µετοχές
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση
έκθεση για τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. β) Η απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε την προηγούµενη υποπερίπτωση δδ', η
οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη
διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπόκειται στη δηµοσιότητα
του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει µόνο από τη δηµοσιότητα
αυτής.
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συµβάσεων της Εταιρίας µε
τα πρόσωπα της παραγράφου 5 (παρόντος, κατωτέρω) χωρίς ειδική άδεια της Γενικής
Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειµένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των
ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας µε τρίτους.
3. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούµενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν
στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του
εκπροσωπούµενου στη Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Η άδεια της παραγράφου 2 µπορεί να παρασχεθεί και µετά τη σύναψη της σύµβασης, εκτός
εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό
(1/20) του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις και γενικώς οι απαγορεύσεις του νόµου περί Ανωνύµων
Εταιρειών ισχύουν για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο
επί της Εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας µέχρι του τρίτου βαθµού, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους
ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρίας, εάν
συντρέχει µια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόµου περί
Ανωνύµων Εταιρειών (2190/1920, ως ισχύει).
6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συµβάσεις που συνάπτουν τα
πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 5 µε νοµικά πρόσωπα ελεγχόµενα από την Εταιρία κατά
την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόµου περί ανωνύµων εταιρειών
(2190/1920, ως ισχύει) ή µε οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες, στις οποίες οµόρρυθµο
µέλος είναι η Εταιρία, καθώς και στις συµβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται
από τα πρόσωπα αυτά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν µε τον Ν.
3603/2007.

8. Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της
οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς.
Η γνωστοποίηση των απαιτούµενων πληροφοριών κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της
οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς έχει ως κάτωθι,
• ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Την 31 ∆εκεµβρίου 2010, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε 10.305.079 Ευρώ
διαιρούµενο σε 10.305.079 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστική αξίας ενός (1,00) Ευρώ η
κάθε µία.
Μέτοχοι
Βαρβαρέσος Κων/νος
Βαρβαρέσου Αναστασία
Βαρβαρέσου Αικατερίνη
Λοιποί Μέτοχοι

Αριθµός Μετοχών
3.358.016
3.250.627
683.158
3.013.278

Ποσοστό (%)
32,59
31,54
6,63
29,24

Το σύνολο (100%) των µετοχών της Εταιρίας είναι κοινές, ανώνυµες και αδιαίρετες και δεν
υπάρχουν ειδικές κατηγορίες µετοχών. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν
τις µετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920.

