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ΚΕΦΑΛAIΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος
Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενώ σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται ως «HELLENIC EXCHANGES – ATHENS
STOCK EXCHANGE S.A.».
Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και σε ξενόγλωσσα κείμενα «ATHENS STOCK
EXCHANGE» («ATHEX»).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός
1.
Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση δραστηριοτήτων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης
χρηματιστηριακών συναλλαγών, χρηματιστηρίου και διαχειριστή αγοράς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να ασκεί ιδίως τις εξής δραστηριότητες :
α) διαχείριση τόπων διαπραγμάτευσης, ιδίως ρυθμιζόμενων αγορών, πολυμερών μηχανισμών
διαπραγμάτευσης ή μηχανισμών οργανωμένης διαπραγμάτευσης επί χρηματοπιστωτικών μέσων στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, περιλαμβανομένης της οργάνωσης, υλικοτεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και
εν γένει λειτουργίας των σχετικών τόπων διαπραγμάτευσης καθώς και της θέσπισης κανόνων
παρακολούθησης των συναλλαγών ή άλλων ελεγκτικών, κυρωτικών και πειθαρχικών ρυθμίσεων και
άσκησης των σχετικών εξουσιών για τις ανάγκες συμμόρφωσης προς τους όρους λειτουργίας της
β) παροχή βασικών υπηρεσιών δεδομένων της αγοράς, περιλαμβανομένης ιδίως της παροχής υπηρεσιών
εγκεκριμένων μηχανισμών δημοσιοποίησης συναλλαγών, ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών και
εγκεκριμένων μηχανισμών γνωστοποίησης συναλλαγών ή και άλλων συναφών εμπορικών υπηρεσιών,
όπως υπηρεσιών παραχώρησης αδειών χρήσης επί των σχετικών δεδομένων προς τρίτους
γ)

διαχείριση ή χρήση δεικτών αναφοράς ιδίως στο πλαίσιο εισαγωγής προς διαπραγμάτευση
χρηματοπιστωτικών μέσων στους τόπους διαπραγμάτευσης που διαχειρίζεται η Εταιρεία ή εμπορική
εκμετάλλευση αυτών όπως ιδίως στο πλαίσιο παραχώρησης αδειών χρήσης επί των σχετικών δεικτών
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δ) διαχείριση συστημάτων διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων,
περιλαμβανομένης της ανάπτυξης, λειτουργίας, υποστήριξης, συντήρησης, παρακολούθησης και
εμπορικής εκμετάλλευσης αυτών ως και σχετιζόμενων με αυτά εφαρμογών, καθώς και συστημάτων
συλλογής και διάδοσης πληροφόρησης, ιδίως προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής ή και άλλης σε
σχέση με την εκκαθάριση ή το διακανονισμό των συναλλαγών.
2.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή :
α) να παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους και να ασκεί δραστηριότητες σχετικές με την:
i.

διάθεση δεδομένων της αγοράς και εμπορική εκμετάλλευση δεδομένων τρίτων αγορών και
ανάπτυξη και παροχή τεχνολογικών λύσεων για την διάθεση, προβολή και αξιοποίηση των
δεδομένων

ii.

διαχείριση, χρήση και εμπορική εκμετάλλευση δεικτών αναφοράς

iii.

διαχείριση συστημάτων διόδευσης εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών επί πάσης φύσης
προϊόντων, περιλαμβανομένης της οργάνωσης, ρύθμισης, υλικοτεχνικής υποστήριξης, συντήρησης
και εν γένει λειτουργίας των σχετικών συστημάτων,

iv.

υποστήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των αναπτυξιακών λειτουργιών τους και τη
διευκόλυνση της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση

v.

δημιουργία, εξακρίβωση και επικύρωση ηλεκτρονικών υπογραφών, ηλεκτρονικών σφραγίδων ή
ηλεκτρονικών χρονοσφραγίδων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης και
πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αυτές, ή και επικύρωσης πιστοποιητικών για
επαλήθευση της ταυτότητας ιστοτόπων, ή διαφύλαξης ηλεκτρονικών υπογραφών, σφραγίδων ή
πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
(υπηρεσίες εμπιστοσύνης)

vi.

εκπαίδευση, πιστοποίηση ή επιμόρφωση στελεχών σε θέματα του χρηματοοικονομικού τομέα
όπως ενδεικτικά με θέματα οργάνωσης υποδομών αγοράς, προϊόντων και υπηρεσιών των
υποδομών και συστημάτων, περιλαμβανομένης της εκκαθάρισης και του διακανονισμού, και εν
γένει λειτουργίας των αγορών

vii.

παροχή άλλων υπηρεσιών συναφών προς τις ανωτέρω.

β) να συμμετέχει σε εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που αναπτύσσουν
δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη και λειτουργία οργανωμένων αγορών κεφαλαίου,
εμπορευμάτων και πάσης φύσεως προϊόντων ή σχετικές με την παροχή υπηρεσιών και υποδομών σε κάθε
μορφής συμμετέχοντες, στις αγορές αυτές, περιλαμβανομένων και των εκδοτών χρηματοοικονομικών
τίτλων σε αγορές κεφαλαίου, ή που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητάς
της
γ)

να ασκεί δραστηριότητες σχετικές με την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών, συναφών με την
υποστήριξη και λειτουργία των οργανωμένων αγορών κεφαλαίου, στις εταιρείες που συμμετέχει και σε
τρίτους που συμμετέχουν σε οργανωμένες αγορές κεφαλαίου ή σε τρίτους που υποστηρίζουν τη
λειτουργία τους.

δ) να παρέχει υπηρεσίες και να διαθέτει υποδομές οργάνωσης και υποστήριξης της λειτουργίας αγορών
πάσης φύσης προϊόντων με οποιεσδήποτε αξίες αναφοράς σε τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
ε)

να παρέχει υπηρεσίες συστέγασης ή φιλοξενίας ψηφιακών συστημάτων σε τρίτους

στ) να ενεργεί για την διάθεση των ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών (IT –
information technology) και των συναφών υπηρεσιών που αναπτύσσει για τους συμμετέχοντες στην
αγορά, σε κάθε άλλη κατηγορία ενδιαφερόμενων ως γενικότερων υπηρεσιών προς τρίτους
3.

Για την εκπλήρωση σκοπού η Εταιρεία μπορεί να κάνει οποιαδήποτε πράξη συμπληρωματική ή
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επιβοηθητική, να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, να
συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε
επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά επιδιώκει σκοπούς
συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της Εταιρείας, να αναθέτει μέρος των δραστηριοτήτων της στις
επιχειρήσεις αυτές, να συμμετέχει σε ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ιδρύει θυγατρικές
εταιρείες, να εγγυάται υποχρεώσεις θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων εταιρειών της, να διαμορφώνει τη
στρατηγική των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, να συντονίζει τις επιμέρους δραστηριότητες των εταιρειών στις
οποίες συμμετέχει, να συντονίζει ή/και διασφαλίζει τη νομική υποστήριξη των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει,
να παρέχει κεντρικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά: χρηματοοικονομικής διοίκησης και εν γένει
λογιστικής υποστήριξης, οργάνωσης και διαχείρισης ποιότητας, πληροφορικής, marketing, διοικητικής μέριμνας
και ανθρώπινου δυναμικού, στις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει, να παρέχει εν γένει κεντρικές υπηρεσίες και
προσωπικό, ενδεικτικά υπό καθεστώς σύμβασης έργου ή δανεισμού, στις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει και να
ασκεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες συναρτώμενες με θέματα των οργανωμένων αγορών κεφαλαίου των
εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των προϊόντων και υπηρεσιών των αγορών, των
συστημάτων εκκαθάρισης και εν γένει λειτουργίας των αγορών, καθώς και να ασκεί πάσης φύσης συναφή ή
παρεμφερή με τα ανωτέρω δραστηριότητα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Έδρα
1.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα,
πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να
καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας καθώς και τη φύση και έκταση των εργασιών
των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.
Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία
των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμα και στις
περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε διακόσια (200) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας
σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο
1.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα έξι
χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (€25.346.160) και διαιρείται σε εξήντα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ
χιλιάδες (60.348.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (0,42 €) η
κάθε μία.
Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής:
1.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε ογδόντα έξι δισεκατομμύρια (86.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο
σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων είκοσι δραχμών
(1.720) η κάθε μία, καταβλήθηκε από τους ιδρυτές κατά τη σύσταση της Εταιρείας.
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1.2. Με την από 6 Απριλίου 2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λήφθηκε σύμφωνα με
το άρθρο 51 του Ν. 2778/1999, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά κατά το ποσό των
δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων (4.300.000.000) δραχμών με την έκδοση δύο
εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων
είκοσι (1.720) δραχμών έκαστη.
1.3. Με την από 12 Σεπτεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των δραχμών 41.343.750
δραχμών, η αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.720 δραχμές σε 1720,7875 δραχμές και
η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.
1.4. Με την από 28 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετοχών των ανωνύμων εταιρειών ως
εξής: «Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε.» 1.526.300 μετοχές, «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», 3.888.300
μετοχές, «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.», 4.370.500 μετοχές, «Χρηματιστηριακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης Α.Ε.», 66.200 μετοχές και «Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.», 282.750
μετοχές, κατά το ποσό των δραχμών 32.150.534.588,3875 Δρχ. ή 94.352.265,85 ευρώ με την έκδοση 18.683.617
μετοχών ονομαστικής αξίας 1720,7875 δρχ. / 5,05 ευρώ.
1.5. Με την από 22 Φεβρουαρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε
όπως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 28 Δεκεμβρίου 2001
ανέλθει τελικώς, λόγω μερικής κάλυψης στο ποσό εκ δρχ. 31.986.295.746 ευρώ 93.870.273,65 με την έκδοση
18.588.173 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920,
δεδομένου ότι εισφέρθηκε το σύνολο των προβλεπομένων μετοχών των εταιριών «Χρηματιστήριο Παραγώγων
Αθηνών Α.Ε.» και «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», εισφέρθηκαν 4.286.500 μετοχές της «Εταιρία Εκκαθάρισης
Συναλλαγών επί Παραγωγών Α.Ε.», 66.015 μετοχές της «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης» και 277.125
μετοχές της «Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.».
1.6. Με την από 25/4/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες
επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (145.730.754,65) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε
μετοχής κατά το ποσό των δύο ευρώ και πέντε λεπτών (2,05) και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.
1.7. Με την από 19/9/2005 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε
η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες
εκατόν τριάντα ευρώ (2.573.130), λόγω ακύρωσης οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα (857.710)
ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες προήλθαν από αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ονομαστικής αξίας τριών (3 €) η κάθε μία.
1.8. Με την από 23/5/2006 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε
η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ
χιλιάδες εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (87.788.078,75) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε
μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25) και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.
1.9. Με την από 1/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το
άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920 και την από 25/4/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα (71.750 €) ευρώ
με έκδοση σαράντα μίας χιλιάδων (41.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και
εβδομήντα πέντε λεπτών (1,75 €) εκάστης.
1.10. Με την από 24/5/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια
τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (35.135.731,50 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το
ποσό των πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.
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1.11. Με την από 26/11/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το
άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 και την από 25/4/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε
ευρώ (131.875 €) ευρώ με έκδοση εκατόν πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (105.500) κοινών ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) εκάστης.
1.12. Με την από 17/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το
άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 και την από 24/5/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα (€
135.750,00) ευρώ με έκδοση εκατόν οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (108.600) κοινών ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) εκάστης.
1.13. Με την από 26/5/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ έξι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα (€
6.396.250), λόγω ακύρωσης πέντε εκατομμυρίων εκατόν δέκα επτά χιλιάδων (5.117.000) ιδίων κοινών
ονομαστικών μετοχών, οι οποίες προήλθαν από αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16
του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) η κάθε μία.
1.14. Με την από 26/5/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και
σαράντα πέντε λεπτά (€ 9.805.284,45), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των
δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15€) από ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25€) η κάθε μία, σε ένα ευρώ και δέκα
λεπτά (1,10 €) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.
1.15. Με την από 21/6/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τρία ευρώ
και δέκα εννέα λεπτά (€ 8.497.913,19), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των
δεκατριών λεπτών του ευρώ (0,13€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) η κάθε μία, σε ενενήντα επτά λεπτά
(0,97 €) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.
1.16. Με την από 30/5/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ και
τριάντα λεπτά (€6.536.856,3), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών του
ευρώ (0,10€) από ενενήντα επτά λεπτά (0,97 €) η κάθε μία, σε ογδόντα επτά λεπτά (0,87 €) η κάθε μία και ισόποση
καταβολή του στους μετόχους.
1.17. Με την από 12/6/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ
και τέσσερα λεπτά (€5.229.485,04), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των οκτώ λεπτών
του ευρώ (0,08€) από ογδόντα επτά λεπτά (0,87 €) η κάθε μία, σε εβδομήντα εννέα λεπτά (0,79 €) η κάθε μία και
ισόποση καταβολή του στους μετόχους.
1.18. Με την από 11/6/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα
εννέα λεπτά (€1.961.056,89), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των τριών λεπτών του
ευρώ (0,03 €) από εβδομήντα εννέα λεπτά (0,79 €) η κάθε μία, σε εβδομήντα έξι λεπτά (0,76€) η κάθε μία και
ισόποση καταβολή του στους μετόχους.
1.19. Με την από 17/6/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δεκατρία εκατομμύρια εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ και
εξήντα λεπτά (€13.073.712,60), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι λεπτών
του ευρώ (0,20 €) από εβδομήντα έξι λεπτά (0,76 €) η κάθε μία, σε πενήντα έξι λεπτά (0,56€) η κάθε μία και ισόποση
καταβολή του στους μετόχους.
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1.20. Με την από 2/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν έξι εκατομμύρια ογδόντα μία χιλιάδες επτακόσια ενενήντα
τέσσερα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (€106.081.794,71), με κεφαλαιοποίηση: α) των σχηματισθέντων με βάση
το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ύψους €55.702,157,60
και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ύψους €50.379.637,11 με αύξηση
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €1,62282586371067, από €0,56 η κάθε μία σε €2,18282586371067 η
κάθε μία. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 142.688.189,99 διαιρούμενο
σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,18282586371067 η κάθε μία.
1.21. Με την από 2/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες
τετρακόσια πενήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€94.315.453,37), με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό
«Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €1,44282586371066, από
€2,18282586371067 η κάθε μία, σε € 0,74 η κάθε μία. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε
στο ποσό των €48.372.736,62 διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,74 η
κάθε μία.
1.22. Με την από 20/5/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά σαράντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα
επτά ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (€43.796.937,21), με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,67, από €0,74 η κάθε μία
σε €1,41 η κάθε μία. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των €92.169.673,83
διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,41 η κάθε μία.
1.23. Με την από 3/6/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά επτά εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες, πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ και
ενενήντα τρία λεπτά (€7.190.541,93), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των έντεκα
λεπτών του ευρώ (€0,11) από ένα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (€1,41) η κάθε μία, σε ένα ευρώ και τριάντα λεπτά
(€1,30) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανήλθε στο ποσό των €84.979.131,90 διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
€1,30 η κάθε μία.
1.24. Με την από 9/6/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ογδόντα τρία ευρώ και
ογδόντα έξι λεπτά (€14.381.083,86), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι δύο
λεπτών του ευρώ (€0,22) από ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (€1,30) η κάθε μία, σε ένα ευρώ και οκτώ λεπτά (€1,08)
η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε
στο ποσό των €70.598.048,04 διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,08 η
κάθε μία.
1.25. Με την από 9/6/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα πέντε
ευρώ και δώδεκα λεπτά του ευρώ (€15.688.455,12) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό
των είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,24) από ένα ευρώ και οκτώ λεπτά (€1,08) η κάθε μία, σε ογδόντα
τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,84) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους. Κατόπιν αυτού το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των €54.909.592,92 διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,84 η κάθε μία.
1.26. Με την από 9/6/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο
λεπτά του ευρώ (€4.006.432,92), λόγω ακύρωσης τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων
πεντακοσίων εξήντα τριών (4.769.563) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες προήλθαν από αγορά ιδίων
μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ονομαστικής αξίας ογδόντα
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τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,84 €) η κάθε μία. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο
ποσό των €50.903.160 διαιρούμενο σε 60.599.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,84 η κάθε
μία.
1.27. Με την από 13/6/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννέα εκατομμύρια ογδόντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (€9.089.850)
με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (€0,15) από ογδόντα
τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,84 €) η κάθε μία, σε εξήντα εννέα λεπτά του ευρώ (€0,69) η κάθε μία και ισόποση
καταβολή του στους μετόχους. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των
€41.813.310 διαιρούμενο σε 60.599.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,69 η κάθε μία.
1.28. Με την από 13/6/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ (€173.190), λόγω ακύρωσης
διακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων (251.000) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες προήλθαν από αγορά
ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ονομαστικής αξίας
εξήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,69 €) η κάθε μία. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο
ποσό των €41.640.120 διαιρούμενο σε 60.348.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,69 η κάθε
μία.
1.29. Με την από 30/5/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ
(€6.638.280) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των έντεκα λεπτών του ευρώ (€0,11)
από εξήντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,69 €) η κάθε μία, σε πενήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (€0,58) η κάθε μία και
ισόποση καταβολή του στους μετόχους. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των
€35.001.840 διαιρούμενο σε 60.348.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,58 η κάθε μία.
1.30. Με την από 5/6/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (€
5.431.320) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των εννέα λεπτών του ευρώ (€0,09) από
πενήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (0,58 €) η κάθε μία, σε σαράντα εννέα λεπτά του ευρώ (€0,49) η κάθε μία και
ισόποση καταβολή του στους μετόχους.
Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των €29.570.520 διαιρούμενο σε 60.348.000
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,49 η κάθε μία.
1.31. Με την από 16/6/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ
(€4.224.360) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των επτά λεπτών του ευρώ (€0,07) από
σαράντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,49 €) η κάθε μία, σε σαράντα δύο λεπτά του ευρώ (€0,42) η κάθε μία και ισόποση
καταβολή του στους μετόχους.
Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των €25.346.160 διαιρούμενο σε 60.348.000
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,42 η κάθε μία.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές - Μεταβίβαση μετοχών
1.
Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει
δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα
πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι
οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή,
διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
2.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και ονομαστικές, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
καταχωρούνται δε, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή τους, στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα
για το σκοπό αυτό.
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3.
Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα
που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.
4.
Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο
τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
5.
Μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου ή ο
ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
σχετικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Συνέπειες κυριότητας μετοχής
1.
Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των
νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και
οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες,
μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση
ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να
επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας
ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την
νομοθεσία που ισχύει.
2.
Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και
συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως
ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.
3.

Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ’ αυτήν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8ο
Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.
Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9)
έως δέκα τρία (13) μέλη.
2.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική
Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του.
3.
Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή
άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει
την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή όχι.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Εκλογή – Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
1.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των
μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι
ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
2.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρύξεως
έκπτωτου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις
συνεχείς μήνες, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς
την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον εννέα (9).
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3.
Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω από εννέα (9) και εφόσον τα
εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτες
για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται τουλάχιστον μέχρι του αριθμού των εννέα (9). Η
απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και
ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να
αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάντως,
όλες οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες
ακόμη και αν τα μέλη αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή
αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή
κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
οριζόμενο από αυτό καθώς και ενίοτε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Επίσης, το Διοικητικό
Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του διορίζει το Γραμματέα του,
ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντα κατά
την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε
επανεκλέξιμοι.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου
1.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και
συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του
Ν.4548/2018, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή
είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα
δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών –

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
1.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή
αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός
των μελών που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται
το τυχόν κλάσμα.
Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή προς όλα τα
μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες
πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη. Τα μέλη που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη
θεωρούνται φυσικά παρόντες.
2.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία παρόντων και
αντιπροσωπευόμενων μελών εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
3.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτημένο με επιστολή (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα, ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX) απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4.
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους
αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί
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συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί
πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους
συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή
μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται
σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
5.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο
που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος
υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης
κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα
πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα πρόσωπα που ορίζονται στο Νόμο και το Γραμματέα
του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.
Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες
είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους
1.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του
που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις
εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα
πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από
τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.
2.
Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν
περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τρίτους.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Πολιτική Αποδοχών

1.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των
οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

2.

Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία
μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.

Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης,
όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99
έως 101 του Ν. 4548/2018.

4.

Η πολιτική αποδοχών που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται και στα
ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 παρ. 9.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού
1.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας
απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για
λογαριασμό τρίτων, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, πράξεις που υπάγονται σε όλους ή μερικούς από
τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να
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μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2.
Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της παραπάνω παραγράφου η Εταιρεία δικαιούται
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 17ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση
και κάθε θέμα που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα ειδικότερα αναφερόμενα
στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες
μετόχους.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του
νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η)
ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής προκειμένου να αποφασίσει για
την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική
Συνέλευση).
ΑΡΘΡΟ 19ο
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση
1.
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της
Εταιρείας στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την ημερομηνία
καταγραφής (record date) όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η άσκηση
των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης
ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής (record date), όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται
στον ν. 4548/2018, και στη Γενική Συνέλευση.
2.
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται
εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48)
τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του
διορισμού και της ανάκλησης ή αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής
Συνέλευσης υπό τους όρους του Ν. 4548/2018. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την ανωτέρω προθεσμία
μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που
δικαιολογεί την άρνησή της.
3.
Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα
ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της υπό τους όρους του άρθρου
125 του Ν. 4548/2018.
4.
Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία από απόσταση, δι’ αλληλογραφίας
ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση υπό τους όρους του άρθρου 126 του Ν.
4548/2018.
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ΑΡΘΡΟ 20ο
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει
προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή
/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και
να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και
έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της
συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των
πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1.
Με τη επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, οι συζητήσεις και
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην
ημερήσια διάταξη.
2.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.
3.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 22ο
Διάρκεια εταιρικής χρήσης
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Διάθεση κερδών- προσωρινού μερίσματος και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών
αποθεματικών
1.
Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και την μεταγενέστερη
διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως
εκάστοτε ισχύει.
2.
Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να
διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
κατά την εξής σειρά:
α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν
πραγματοποιημένα κέρδη.
β) αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο
161 του Ν. 4548/2018.
δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν,
σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την
καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των
Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας.
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3.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή
προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από
τη διανομή,
γ) Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την
παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.
4.
Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και
με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα σύμφωνα με το
άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Πληρωμή μερισμάτων
Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με
εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την
πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν
ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 25ο
Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να
συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της
αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
ΑΡΘΡΟ 26ο
1.
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018,
όπως εκάστοτε ισχύει.
2.
Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων που
τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις
διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.
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