Πρόταση
Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας με την την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική
Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ
ΑΒΕΕΑ» (η « Εταιρεία»)
για την Εναρμόνιση του Καταστατικού της με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018
Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας πληροφορούνται ότι η εισαγωγή του νέου Νόμου 4548/2018
«Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 104/13ης Ιουνίου 2018 (τεύχος Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 (εφεξής ο «Νόμος»),
προσαρμόζοντας το εθνικό δίκαιο στην οδηγία 2007/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την
Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 (SRD II) καθιστά απαραίτητη την τροποποίηση των άρθρων του
Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του Νόμου.
Συγχρόνως είναι σκόπιμο να επικαιροποιηθούν και τροποποιηθούν και ορισμένες
επιμέρους διατάξεις του καταστατικού.
Υπό το πρίσμα αυτό προτείνεται η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και
συγκεκριμένα των κατωτέρω αναφερομένων άρθρων του ως εξής:

Άρθρο 3
Έδρα
Τροποποιείται το περιεχόμενο, καθόσον ο Δήμος Λευκώνα έπαυσε να υφίσταται και
αποτελεί πλέον δημοτική ενότητα του Δήμου Σερρών

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σερρών.
Άρθρο 4
Διάρκεια

Τροποποιείται το περιεχόμενο ώστε να προβλέπει διάρκεια της εταιρείας αορίστου
χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου.

Η διάρκεια της Εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης
για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του
καταστατικού της, είναι αορίστου χρόνου

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο
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Προσαρμόζεται το περιεχόμενο των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 σύμφωνα με τα άρθρα
23 – 28 του Νόμου περί τακτικής και έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία
λαμβάνεται με τις διατάξεις περι εξαιρετικής της απαρτίας και πλειοψηφίας (άρθρο 130 παρ.3
επ. Ν. 4548/2018) Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση δύναται να
αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε
μετοχές, με τους όρους του οποίου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται
υποχρεωτικά σε μετοχές με την συνδρομή προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του
ομολογιακού δανείου.
3. Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την
απαρτία του άρθρου 130 παρα.3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρα.2 του ν.
4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με την απαρτία
και πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστο του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό
κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το
τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού
κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση,
εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 24 του ν.4512/2018. Οι πιο πάνω εξουσίες του
Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται κατά τα ανωτέρω από τη Γενική Συνέλευση
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση, στην οποία
αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που
αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση, εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή
χρόνος μικρότερος των τριών ετών. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης. Εάν
η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, όλα τα στοιχεία του
ανωτέρω εδαφίου (α), θα πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται
στο ενημερωτικό δελτίο και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρο 4 , μπορούν να αποφασιστούν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας με πλειοψηφία των ¾ των μελών του και έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η ρύθμιση αυτή, δεν αφορά αποκλίσεις που
συντελέστηκαν προς της ισχύος της. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης χωρίς να
αίρονται άλλες υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων
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Διαγράφεται η παράγραφος 5, περιέχουσα αναφορά στον ΚΝ 2190/1920

Άρθρο 8
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Προσαρμόζεται το λεκτικό και οι αναφορές στις διατάξεις του άρθρου 119 του Νόμου.
Αντικαθίσταται η προθεσμία σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και
επεκτείνεται μέχρι το απώτατο όριο που ορίζει ο Νόμος.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119 επ.
Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, ,υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση
το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της
εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε το
Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με
αίτηση των ελεγκτών της Εταιρείας μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης
στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που περιέχεται
στην αίτηση.
Άρθρο 9
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Προσαρμόζεται το λεκτικό στις διατάξεις και τις αναφορές του άρθρου 121 του Νόμου.
1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής και να αναφέρει το οίκημα με ακριβή
διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως 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
δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Πέραν
των ανωτέρω, η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για :
α) τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 141 – 144 του
Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή
εναλλακτικά την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να
ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης
τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της
Εταιρείας,
β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα
τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που
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προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 10 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος, για να
δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,
γ) Γνωστοποιεί τις διαδικασίες για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με
οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέξει περίπτωση, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ.5 του παρόντος.
δ) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4
του παρόντος επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη
έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,
ε) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των
σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018,
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά και
στ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας όπου είναι διαθέσιμες οι
πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.
2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ και το πλήρες κείμενό της
αναρτάται, στην προθεσμία της παρ. 1, στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.
3. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα
της ανάρτησης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και η ημέρα
της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
5. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται
στο μισό.
Άρθρο 10
Συμμετοχή – Αντιπροσώπευση

Προσαρμόζεται το λεκτικό στις διατάξεις και τις αναφορές του Νόμου. Προβλέπεται η
δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως
προβλέπει ο Νόμος.

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. 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, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος και στην οικεία Γενική
Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε
μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει
διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρείς ( 3) αντιπροσώπους,
μετόχους ή όχι. Ωστόσο, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε
περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να
ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό
αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.
2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες
συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις
οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για
τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή της επαναληπτικής
Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του
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αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της
πλειοψηφίας.
3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι
χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα
συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου
μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η
οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο
ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της
Εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α’ έως γ’.
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον 48
ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της
Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει όρους ταυτοποίησης (π.χ. θεώρηση γνησίου υπογραφής,
ψηφιακή υπογραφή κλπ.), ως και
μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την
κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διορισμού και της ανάκλησης
αντιπροσώπου.
4. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος
έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της
αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία
καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την
προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα
(30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφή. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της
επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει την
μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ( 3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή
της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με
κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό
αποθετήριο τίτλων, εφ’ όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και
εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων.
5. Δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα
ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της,
προβλέπεται κάθε φορά μόνον κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και υπο
του όρους του νόμου (άρθρο 125 του Ν. 4548/2018) όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.
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Άρθρο 12
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης - Απαρτία
Προστίθενται αναφορές και προσαρμόζεται το λεκτικό στις προβλέψεις των άρθρων 124 – 128
του Νόμου.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που
αναγράφονται στη δημοσιευόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού,
ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο
Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της
γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν
αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της
αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που
περιλαμβάνουν και κατάλογο των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενική Συνέλευσης των μετόχων
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της
γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των
μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που
εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό
ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με
φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την
αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί
να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.
Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των
ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφο 1.(γ) του Ν. 4548/2018.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου περι εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, η
Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της
ημερήσιας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που
εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται
εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με
πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται,
εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης,
υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη
ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται
σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσια διάταξης
οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που
εκπροσωπείται σ’ αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης συμπεριλαμβανομένης της
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
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Άρθρο 14
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Προστίθενται αναφορές και προσαρμόζεται το λεκτικό στις προβλέψεις των άρθρων 77, 87 και 88
του Νόμου.

1.

Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη
διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης
της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το
όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

2.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης
της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, να αναθέτει τον εσωτερικό
έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του, ως και να συγκροτεί
εκτελεστική επιτροπή αναθέτοντας σ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του.

Άρθρο 15
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
Προστίθεται στην 1η παράγραφο αναφορά σε ορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και καταργείται η 4η παράγραφος

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,
εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους. Το
Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

Άρθρο 16
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Προσαρμόζεται στην 1η παράγραφο το λεκτικό στις προβλέψεις του άρθρου 82 του Νόμου και
καταργείται η 2η παράγραφος

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι
τουλάχιστον τρεις, μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, χωρίς
την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει
το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ή να εκλέξουν
προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η
απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό
συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους
εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη
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Άρθρο 17
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
Προσαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2 στο λεκτικό στις προβλέψεις των άρθρων 90 και 91
του Νόμου . Προστίθεται νέα παράγραφος 4, στην οποία προβλέπεται η δυνατότητά των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της
χρήσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πολιτική αμοιβών της Εταιρείας. Προστίθεται νέα
παράγραφος 5, περι υποχρέωσης εχεμύθειας και απαγόρευσης ανταγωνισμού (άρθρα 102, 98
παρ.1 του Νόμου)
1.

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που το καταστατικό, ο νόμος ή οι
ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Οι συνεδριάσεις γίνονται κατά κανόνα στην έδρα της
εταιρίας, αλλά κατ’ εξαίρεση το διοικητικό συμβούλιο επιτρέπεται να συνεδριάζει έγκυρα και
σε εταιρικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια των δήμων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. η
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς
ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη
συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου
μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί
σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος
λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρo ή τον αναπληρωτή του, με
πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται
να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με
σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων
επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. ..
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να
συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το
νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που
χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν
καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 110-112 του Ν. 4548/2018.
5.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για
εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητα τους ως
συμβούλου. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με
οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, στους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς
και σε μέλη του προσωπικού της στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου, να ενεργούν κατά περίσταση, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των
μετόχων της Εταιρείας για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς
ή ανταγωνιστικές με τους σκοπούς της Εταιρείας ή να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που
αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Σε περίπτωση τυχόν υπάρξεως προθέσεως για
επιδίωξη τοιούτων συμφερόντων, τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιούν ταύτα
έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και να ζητούν την έγκριση του, Επίσης στα ανωτέρω
πρόσωπα απαγορεύεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη,
υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας
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καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή ως εταίροι σε εταιρίες ή
κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρίας, Από τις ανωτέρω
απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή εταιρείες, στο κεφάλαιο
των οποίων συμμετέχει. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για μία διετία μετά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη θητείας του μέλους του Διοικητικού .Συμβουλίου, ή αποχώρησής του
από αυτό.

Άρθρο 19
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
Προσαρμόζεται το λεκτικό στις προβλέψεις των άρθρων 93 και 94 του Νόμου

1.

2.

3.

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 ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα
πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την
καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης,
ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό
καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη
συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει
υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή
άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή
του, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 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 διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους
ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί
συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να
αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το
πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Διορθώνεται ο τίτλος του κεφαλαίου ώστε να αποκρίνεται στο περιεχόμενό του.

Άρθρο 21
Διάθεση κερδών
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Προσαρμόζεται το λεκτικό στις διατάξεις του άρθρου 160 Νόμου .

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας
και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται
κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν
αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό
τακτικού αποθεματικού., Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό
καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για
οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που θα εγκριθεί από την
τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσεως με την επιφύλαξη και όσων προβλέπονται στο
άρθρο 161 του 4548/2018, όπως ισχύει.
δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο.

Άρθρο 22
Λόγοι λύσης της εταιρίας
Προσαρμόζεται το λεκτικό στις διατάξεις των άρθρων 164- 171 του Νόμου

1. Η εταιρία λύεται:
α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία,
β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης
πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων
της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.
4548/2018.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης
της,
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό
(1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική
Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση
της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ελεγκτές της
Εταιρείας, εαν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της ανωτέρω
προθεσμίας.
5. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως εκάστοτε
ισχύουν.
6. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση
αυτής. Στην περίπτωση λύσης εξαιτίας απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας
της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, το διοικητικό συμβούλιο
εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην
περίπτωση α) της παραγράφου 1, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον
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εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 ο
εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας,
άλλως εφαρμόζεται το 2ο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο
μπορούν να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

Άρθρο 23
Προσαρμόζεται το λεκτικό
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται
οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν 4548/2018, ό-πως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν
καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι
αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των
τελευταίων.
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