
 

 
 

 

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων 

της Ημερήσιας Διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

των Μετόχων της  3ης Νοεμβρίου 2021 

(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018). 

 

Θέμα 1ο: Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ σε 0,075€ με 

ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 13.400.000 σε 

53.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) 

παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές 

μετοχές. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την 

υλοποίηση της απόφασης. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση 

ψήφων. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ……….. ή ποσοστό ……….% 

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: ……….. ή ποσοστό ……….% 

Αριθμός ψήφων «Κατά»: ……….. ή ποσοστό ……….% 

Αριθμός αποχών: ……….. ή ποσοστό ……….% 

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......% αποφασίζει με 

απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί, τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 

της Εταιρίας από 0,30€ σε 0,075€ ,με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των 

μετοχών από 13.400.000 σε 53.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και την 

αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με τέσσερις (4) νέες 

κοινές ονομαστικές μετοχές. Κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών 

της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται 

στο ποσό των 4.020.000€, διαιρούμενο όμως σε 53.600.000 κοινές ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,075€. Περαιτέρω εξουσιοδοτείται το 
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Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για 

την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.  

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του άρθρου (5) του Καταστατικού που αφορά το μετοχικό 

κεφάλαιο . 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση 

ψήφων. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: ……….. ή ποσοστό ……….% 

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: ……….. ή ποσοστό ……….% 

Αριθμός ψήφων «Κατά»: ……….. ή ποσοστό ……….% 

Αριθμός αποχών: ……….. ή ποσοστό ……….% 

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αφού ελήφθη 

υπόψη η αμέσως προηγούμενη απόφαση, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 

......................, ήτοι με ποσοστό ......% αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία / παμψηφεί, 

την τροποποίηση του άρθρου (5) του καταστατικού της Εταιρίας  με την προσθήκη νέου 

εδαφίου, οπότε το άρθρο (5) διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ 5 

…………………………………………… Με την από 03.11.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 

0,30€ σε 0,075€ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 

13.400.000 σε 53.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και την αντικατάσταση 

κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με τέσσερις (4) νέες κοινές 

ονομαστικές μετοχές.  

Κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας και αύξησης του 

συνολικού αριθμού αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παραμένει αμετάβλητο 

και ανέρχεται στο ποσό των 4.020.000€ και διαιρείται σε 53.600.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,075 €. 

 

Επισημαίνεται, ότι κατόπιν αυτής της τροποποίησης, με ευθύνη του διοικητικού 

συμβουλίου της εταιρείας, θα συνταχθεί ολόκληρο το κείμενο του  καταστατικού της 

εταιρείας, όπως διαμορφώθηκε ύστερα από την παρούσα τροποποίηση του και θα 

υπογραφεί από τον Πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του (άρθρο 4 παρ.3 Ν. 

4548/2018) 
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