
Άρθρο 4 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

« Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ  πέντε 
εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι 
λεπτών του ευρώ (€ 5.941.240,20) και διαιρείται σε δεκαεννέα εκατομμύρια 
οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (19.804.134) Κοινές 
Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ,  (€ 
0,30) η κάθε μία. 

Το κεφάλαιο αυτό προέκυψε ως ακολούθως: 
Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί  σε τέσσερα εκατομμύρια δραχμές 
(4.000.000), διαιρούμενο  σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας  
εκατό δραχμών η κάθε μία, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που 
δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 70/07.10.1927  φύλλο του Δ.Α.Ε  της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως. 
Το κεφάλαιο αυτό μειώθηκε κατά καιρούς  δυνάμει αποφάσεων Γενικών 
Συνελεύσεων «περί εξαγοράς μετοχών»  και μετά την αναπροσαρμογή βάσει του 
Διατάγματος της 14.11.1956 ορίσθηκε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριάντα 
τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε δραχμών (10.034.975) και 
διαιρείτο  σε είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πέντε (25.405)  μετοχές 
ονομαστικής αξίας τριακοσίων  ενενήντα  πέντε (395) δραχμών  η κάθε μία  
(Απόφαση  Γενικής Συνέλευσης της 09.05.1957,  Φ.Ε.Κ. 419/04.09.1957, Δ.Α.Ε. & 
Ε.Π.Ε.).  
Έπειτα, το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε με τις από 30.06.1959 και 
14.07.1959  αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων «περί εξαγοράς μετοχών» κατά  
δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες ενενήντα πέντε  (2.631.095) 
δραχμές με την εξαγορά έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα μίας (6.661) μετοχών  και 
ορίσθηκε σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα  
(7.403.880)  δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο  σε δέκα οκτώ 
χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τέσσερις (18.744) μετοχές, ονομαστικής αξίας 
τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) δραχμών η κάθε μία  (Φ.Ε.Κ. 435/21.09.1960, 
Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ). 
Στη συνέχεια  μειώθηκε πάλι το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο με την από 
28.06.1961 απόφαση της  Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης κατά ενενήντα οκτώ 
χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (98.750) δραχμές με την εξαγορά άλλων διακοσίων  
πενήντα (250) μετοχών και ορίσθηκε  σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες πέντε  
χιλιάδες εκατόν τριάντα (7.305.130)  δραχμές,  ολοσχερώς καταβεβλημένο και 
διαιρεμένο  σε δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (18.494)  
μετοχές,  ονομαστικής αξίας τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) δραχμών η κάθε μία. 

Στη συνέχεια  με την από 30.06.1969 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  το 
παραπάνω κεφάλαιο  μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες δύο χιλιάδες 



εκατόν δέκα  (1.202.110) δραχμές  μετά  από διορθώσεις  που έγιναν κατά την 
31.12.1956 και την 01.01.1957  με την αναπροσαρμογή της αξίας των οικοπέδων, 
σε συμμόρφωση  με την με αριθμό  3117/01.09.1966 απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε έξι εκατομμύρια 
εκατόν τρεις χιλιάδες  είκοσι (6.103.020) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και 
διαιρεμένο  σε δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (18.494)  
μετοχές,  ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία . 

Μετά  με την από 02.11.1970 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  το 
παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες είκοσι 
(6.103.020) δραχμές, σε εφαρμογή του Α.Ν. 148/1967  με την αναπροσαρμογή  των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων, με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων 
ενενήντα  τεσσάρων (18.494) μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) 
δραχμών η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε  σε δώδεκα 
εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες  σαράντα (2.206.040) δραχμές, ολοσχερώς 
καταβεβλημένο και διαιρεμένο  σε τριάντα έξι  χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ  
(36.988)  μετοχές,  ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε 
μία. 

Έπειτα,  με την απόφαση  της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18.06.1977 το 
παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα έξι 
χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα  (1.356.960) δραχμές και ειδικότερα α/ κατά μεν 
εξακόσιες εξήντα (660) δραχμές με την έκδοση δύο νέων μετοχών ονομαστικής 
αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία, η οποία έκδοση 
αποφασίσθηκε προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί το κεφάλαιο και ο αριθμός των 
μετοχών, β/ κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες 
τριάντα δύο (1.355.932) δραχμές  κατ εφαρμογή του Ν.542/77  λόγω υπεραξίας 
των  ακίνητων περιουσιακών  στοιχείων της Εταιρείας  με την έκδοση τεσσάρων 
χιλιάδων εκατόν δέκα  (4.110) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων 
τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία και γ/ κατά τριακόσιες εξήντα οκτώ (368) 
δραχμές  με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους για τη συμπλήρωση του 
απαιτούμενου υπόλοιπου της συνολικής αξίας του ενός  εκατομμυρίου τριακοσίων  
πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων  τριάντα δύο (1.355.932) δραχμών  των 
παραπάνω τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα  (4.110) μετοχών, ποσό που προέκυψε 
από  την ως άνω εφαρμογή του Ν. 542/77 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο  ορίσθηκε 
σε  δέκα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (13.563.000) 
δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο  σε σαράντα μία   χιλιάδες 
εκατό  (41.100)  μετοχές,  ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η 
κάθε μία. 
Στη συνέχεια  με την από 21.09.1977 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  
μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της Εταιρείας από τριακόσιες τριάντα 
(330) δραχμές σε εκατόν δέκα (110) δραχμές και έτσι το παραπάνω μετοχικό 



κεφάλαιο των   δέκα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων 
(13.563.000) δραχμών διαιρέθηκε σε   εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες 
(123.300) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.  
Κατόπιν,  με την από 16.05.1981  απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  των 
Μετόχων της Εταιρείας το παραπάνω κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  σαράντα 
εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (40.689.000) δραχμές με την 
έκδοση  τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (369.900)  νέων μετοχών  
ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία  και έτσι ανήλθε σε  
πενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (54.252.000) 
δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο  και διαιρεμένο  σε τετρακόσιες ενενήντα 
τρεις χιλιάδες  διακόσιες (493.200) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) 
δραχμών η κάθε μία. 
Κατόπιν, με  την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
Εταιρείας της 22.06.1989 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα δύο 
εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες (32.551.200)  δραχμές,  
κατ΄ εφαρμογή της με αριθμό Ε 2665/1988 απόφασης  για την αναπροσαρμογή 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με την έκδοση διακοσίων 
ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (295.920) νέων μετοχών, ονομαστικής 
αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και έτσι το παραπάνω ολοσχερώς 
καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε  ογδόντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τρεις 
χιλιάδες διακόσιες (86.803.200) δραχμές, διαιρεμένο  σε επτακόσιες ογδόντα  
εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι (789.120) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα  
(110) δραχμών η κάθε μία. 
Κατόπιν, με  την  απόφαση της  Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης  των 
Μετόχων της 14.11.1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο  αυξήθηκε συνολικά κατά οκτώ 
εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι  (8.680.320) δραχμές 
και  προέκυψε α/ από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
της Εταιρείας  βάσει του Ν. 2065/1992, κατά  επτά εκατομμύρια πεντακόσιες 
εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες δέκα τέσσερις (7.571.714) δραχμές και β/  από 
την κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών  ενός εκατομμυρίου εκατόν 
οκτώ χιλιάδων εξακοσίων έξι  (1.108.606) δραχμών με την έκδοση   εβδομήντα 
οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (78.912)  νέων κοινών μετοχών ονομαστικής 
αξίας  εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία. 
Στην παραπάνω Συνέλευση της 14.11.1994 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών κατά  διακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια 
επτακόσιες τριάντα  έξι  χιλιάδες (236.736.000) δραχμές  και την  έκδοση   εκατόν 
δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ (118.368) νέων κοινών μετοχών  
ονομαστικής αξίας  εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία  και με τιμή έκδοσης 
δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών,  από τα οποία ποσό  δέκα τριών εκατομμυρίων 
είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα  (13.020.480) δραχμών  ήχθη στο κεφάλαιο 
και η υπέρ το άρτιο διαφορά  ποσού διακοσίων είκοσι τριών εκατομμυρίων 



επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (223.715.520) δραχμών  σε 
ειδικό αποθεματικό.  
Έτσι,  το ως άνω κεφάλαιο ανήλθε σε  εκατόν οκτώ  εκατομμύρια πεντακόσιες 
τέσσερις χιλιάδες (108.504.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και  
διαιρεμένο  σε εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (986.400) κοινές 
μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.  
Κατόπιν, με  την απόφαση  της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης 
Νοεμβρίου  1996 σε συνδυασμό  με την από 19.12.1996 απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης  αποφασίσθηκε η αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου  με την 
καταβολή  μετρητών κατά τετρακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι 
χιλιάδες (419.220.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων 
εξακοσίων ογδόντα οκτώ (167.688)  νέων κοινών ονομαστικών  μετοχών 
ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και με τιμή έκδοσης  
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δραχμών, από τα οποία ποσό  δέκα οκτώ  
εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων  εξακοσίων ογδόντα  
(18.445.680) δραχμών  ήχθη στο κεφάλαιο και η υπέρ το άρτιο διαφορά  ποσού 
τετρακοσίων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων 
τριακοσίων  είκοσι (400.774.320) δραχμών  σε ειδικό αποθεματικό.  
Έτσι, το κεφάλαιο  ανήλθε  σε  εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια  εννιακόσιες 
σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (126.949.680) δραχμές, ολοσχερώς 
καταβεβλημένο  και  διαιρεμένο  σε    ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα τέσσερις 
χιλιάδες ογδόντα οκτώ  (1.154.088)  κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας  
εκατόν δέκα (110)  δραχμών η κάθε μία.  
Κατόπιν,  με την απόφαση   της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης 
Μαΐου  1997  αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  με την 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από, έκδοση μετοχών κατά το παρελθόν  σε τιμή 
υπέρ το άρτιο, ύψους  δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων  
χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (12.694.880 )  δραχμών  με την έκδοση εκατόν δέκα 
πέντε χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ  (115.408) κοινών ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.  
Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν τριάντα εννέα 
εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα 
(139.644.560) δραχμές, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα εννέα 
χιλιάδες  τετρακόσιες ενενήντα έξι (1.269.496) κοινές ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.  
Ύστερα από  απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 
29.06.1998  αποφασίσθηκε η αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου με την 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ύψους εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων 
εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα  (139.644.560) 
δραχμών με την έκδοση  ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων 



τετρακοσίων ενενήντα έξι  (1.269.496)  κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής 
αξίας  εκατόν δέκα (110) δραχμών  η κάθε μία.  
Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε  σε διακόσια εβδομήντα 
εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι (279.289.120) 
δραχμές, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες  
εννιακόσιες ενενήντα δύο  (2.538.992) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.  
Κατόπιν, με  την  απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
05.04.1999  αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών κατά το παρελθόν  σε τιμή 
υπέρ το άρτιο, ύψους είκοσι επτά εκατομμυρίων  εννιακοσίων είκοσι οκτώ 
χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα (27.928.890)  δραχμών με την έκδοση διακοσίων 
πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα (253.899) κοινών 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας  εκατόν δέκα (110) δραχμών  η κάθε μία.  
Επίσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή  
μετρητών  πεντακοσίων επτά εκατομμυρίων  επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων 
(507.798.000)  δραχμών  με την έκδοση  πεντακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων 
ενενήντα οκτώ (507.798) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας  
εκατόν δέκα (110) δραχμών  η κάθε μία και με τιμή εκδόσεως χιλίων (1.000) 
δραχμών. Από αυτά ποσό πενήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα επτά 
χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ( 55.857.780)  δραχμών ήχθη στο κεφάλαιο και 
ποσό τετρακοσίων πενήντα ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα  χιλιάδων 
διακοσίων είκοσι  (451.940.220) δραχμών  σε ειδικό  αποθεματικό από έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο.  
Έτσι,  το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια εξήντα τρία 
εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα  (363.075.790)  
δραχμές, διαιρούμενο  σε τρία εκατομμύρια  τριακόσιες χιλιάδες εξακόσιες 
ογδόντα εννέα (3.300.689) κοινές ονομαστικές μετοχές  ονομαστικής αξίας εκατόν 
δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.  

Ύστερα από απόφαση της Ετήσιας  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των Μετόχων  της 
26.01.2001 αποφασίσθηκε η  μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 
Ευρώ ( €)  και η αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας   με 
κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών ποσού τριάντα εκατομμυρίων 
πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων  εξακοσίων τριάντα δύο (30.572.632) 
δραχμών «από αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια ενενήντα τρία 
εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι δύο 
(393.648.422) δραχμές ή ένα  εκατομμύριο  εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες 
διακόσια σαράντα ένα Ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1.155.241,15 €), διαιρούμενο  
σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες  χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα  (3.300.689) 



κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα εννέα δραχμών και 
0,2625 λεπτών (119,2625 ) ή  τριάντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,35 €) η κάθε μία. 
Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
25.06.2002, αποφασίσθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας  να εκφράζεται 
μόνο σε Ευρώ. 
Έτσι  το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν 
πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ και  δέκα πέντε λεπτά 
(1.155.241,15 €)  διαιρούμενο  σε 3.300.689 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες 
εξακόσιες ογδόντα εννέα) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 € 
(Ευρώ) η κάθε μία. 
Με απόφαση της από 21 Μαρτίου  2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της Εταιρείας,  το εξ ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα χιλιάδων διακοσίων 
σαρανταενός  ευρώ και δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (€  1.155.241,15)  μετοχικό 
κεφάλαιο αυτής, αυξήθηκε με καταβολή μετρητών  και άσκηση του δικαιώματος 
προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της, κατά το ποσό των ευρώ τριών 
εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών και 
σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 3.465.723,45)  με την έκδοση εννέα 
εκατομμυρίων εννιακοσίων δύο χιλιάδων εξήντα επτά (9.902.067) νέων Κοινών 
Ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε λεπτών του 
ευρώ (€ 0,35) η καθεμία, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές  για κάθε μία (1) 
υφιστάμενη   μετοχή. 

Με απόφαση της από 24 Μαΐου 2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
Εταιρείας, αποφασίσθηκε :  
α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου 
μετοχής της Εταιρείας από 0,35 Ευρώ σε 0,70 Ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και 
μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών, μετά 
ψήφου, μετοχών της Εταιρείας από 13.202.756 σε 6.601.378 (reverse split), με 
αναλογία δύο (2) υφιστάμενες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της 
Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική, μετά 
ψήφου, μετοχή της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,70 Ευρώ,      και  
β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ δύο εκατομμύρια 
εξακόσιες σαράντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ένα και είκοσι λεπτά του ευρώ (€ 
2.640.551,20) με μείωση της ως άνω διαμορφωθείσας ονομαστικής αξίας από 
εβδομήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,70) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€  0,30) με σκοπό 
το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών.  
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ένα εκατομμύριο 
εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια δέκα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά του 
Ευρώ (€1.980.413,40) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες 
τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (6.601.378) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 0,30 € (Ευρώ) η κάθε μία. 



Με απόφαση της ιδίας ως άνω από 24 Μαΐου 2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Εταιρείας, το εξ ενός Εκατομμυρίου Εννιακοσίων Ογδόντα 
χιλιάδων Τετρακοσίων Δέκα Τριών Ευρώ και Σαράντα Λεπτών του Ευρώ 
(€1.980.413,40) μετοχικό κεφάλαιο αυτής, αυξήθηκε με καταβολή μετρητών και 
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της, κατά το ποσό των 
ευρώ τριών  Εκατομμυρίων  Εννιακοσίων  Εξήντα Χιλιάδων  Οκτακοσίων Είκοσι Έξι 
Ευρώ και Ογδόντα Λεπτά του ευρώ (€ 3.960.826,80) με την έκδοση δεκατριών 
εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (13.202.756) νέων 
Κοινών Ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα  λεπτών του 
ευρώ (€ 0,30) η καθεμία, σε αναλογία δύο  (2) νέες μετοχές  για κάθε μία (1) παλαιά 
μετοχή και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, όπως ορίστηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ΄ άρθρο 13 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.  
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της ως άνω 
αύξησης, ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας 
χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 5.941.240,20), 
διαιρούμενο σε δεκαεννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν 
τριάντα τέσσερις (19.804.134) Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, 
ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30),  η κάθε μία». 
 

 


