
Εταιρική ανακοίνωση 

 
    Με την  έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19/11/2020 αποφασίστηκε η μείωση μετοχικού κεφαλαίου και η 
κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και η αύξηση κεφαλαίοu με μετρητά. Αναρτάται στον δικτυακό τόπο 
της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4548/2018 το παρακάτω απόσπασμα από το πρακτικό της Γενικής 
Συνέλευσης: 
 

Θέμα 1ο: Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 369.005,00 ευρώ, με ακύρωση μετοχών 
αναλογικά με τα ποσοστά των μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρίας, με σκοπό την  επιστροφή μετρητών 
στους μετόχους. 
 

    Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι πρέπει να γίνει μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
εταιρίας. Το ΔΣ προτείνει την ακύρωση 52.715 μετοχών αξίας 369.005,00 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
αναλογικά με τα ποσοστά των μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρίας. Η μείωση του κεφαλαίου θα γίνει από το 
ήδη εισφερθέν μετοχικό κεφάλαιο με την εισφορά των μετόχων με μετρητά, με σκοπό την επιστροφή 
μετρητών στους μετόχους. Το κεφάλαιο από το ποσό των 595.182 ευρώ, μετά τη μείωσή του κατά το ποσό 
των 369.005,00 ευρώ που προκύπτει από την ακύρωση των ως άνω μετοχών, θα ανέλθει στο ποσό των 
226.177,00 ευρώ.  
Αναφέρεται ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας υπερβαίνει το ελάχιστο Κεφάλαιο όπως τίθεται από τον 
Ν.4548/2018 και μετά τη μείωσή του δεν εμποδίζει τη δραστηριότητα και ομαλή λειτουργία της εταιρείας. 
    Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει ομόφωνα το θέμα αυτό και 
εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται από τον Ν.4548/2018. 
 
Θέμα 2ο: Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, αύξηση κεφαλαίου με μετρητά – έκδοση νέων 
μετοχών. Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού. 
 Με πρόταση του ΔΣ προτείνεται η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.3220/2004 ως εξής: 
 

- Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.3220/2004 (λογ/σμός 41.08.03.0000)  168.369,28 
- Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.3220/2004 (λογ/σμός 41.08.03.0001)  198.787,64 
                                                                                 Συνολικό ποσό:           367.156,92  
 
    Επίσης, συμφωνήθηκε η αύξηση του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών συνολικά κατά το ποσό των 
1.848,08 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί αναλογικά με τα ποσοστά των μετόχων στο κεφάλαιο της 
εταιρίας. Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με κατάθεση μετρητών από τους 
μετόχους σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας και η προθεσμία για την κάλυψη της αύξησης αυτής του 
μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους ορίζεται το διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία 
καταχώρησης της παρούσας από 19.11.2020 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
    Έτσι, η συνολική αύξηση του κεφαλαίου ανέρχεται σε ποσό 369.005,00 ευρώ και αντιστοιχεί σε 52.715 νέες 
μετοχές ονομαστικής αξίας 7,00 Ευρώ η καθεμία. Μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την 
καταβολή των μετρητών από τους μετόχους, ο πίνακας των μετόχων της εταιρίας θα διαμορφωθεί ως εξής: 
 

 

 

 



 

 
Κατόπιν τούτου το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής: 
 

Άρθρο 5 
    Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε 196.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 19.600 
μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές η καθεμία. Έπειτα από διαδοχικές αυξήσεις και τη μετατροπή του 
σε ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.550.780,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 85.026 μετοχές ονομαστικής 
αξίας 30,00 Ευρώ η καθεμία. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.10.2010 μειώθηκε το 
μετοχικό κεφάλαιο κατά 765.234,00 Ευρώ. Η μείωση αυτή πραγματοποιήθηκε με τη μείωση της ονομαστικής 
αξίας των μετοχών κατά 9,00 Ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολική μείωση του κεφαλαίου κατά 765.234,00 
Ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.  
    Έτσι το μετοχικό συνολικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.785.546 Ευρώ διαιρούμενο σε 85.026 
μετοχές ονομαστικής αξίας 21,00 Ευρώ η καθεμία. Με την από 30.09.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.190.364,00 
Ευρώ,  με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 14,00 Ευρώ και η ισόποση 
επιστροφή τους στους μετόχους. Με την από 19.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 
εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά το ποσό των 369.005,00 ευρώ με την ακύρωση 52.715 
μετοχών αξίας 369.005,00 ευρώ αναλογικά με τα ποσοστά των μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρίας, με 
επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΨΗΦΩΝ 

1. Θεοδοσία Γιαννακουδάκη του Ιωάννη Αριστοτέλους 35-

Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης 

6.642 6.642 

2. Άννα Μαρία Γιαννακουδάκη του Ανδρέα Αριστοτέλους 35-

Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης 

10.850 10.850 

3. Δήμητρα Γιαννακουδάκη του Ανδρέα Αριστοτέλους 35-

Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης 

10.850 10.850 

4. Αριστοτέλης Γιαννακουδάκης του Γεωργίου Βεργίνας 1-Ωραιόκαστρο 

Θεσ/νίκης 

9.770 9.770 

5. Άγγελος Γιαννακουδάκης του Γεωργίου Δρυμός Θεσ/νίκης 15.370 15.370 

6. Μαρία χήρα  Γεωργίου Γιαννακουδάκη Δημοκρατίας 44-

Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης 

1.772 1.772 

7
. 

Χρυσή Γιαννακουδάκη του Άγγελου Αριστοτέλους 35-

Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης 

6.486 6.486 

8
. 

Μαρία Γιαννακουδάκη του Άγγελου Δρυμός Θεσ/νίκης 6.486 6.486 

9
. 

Φωτεινή Γιαννακουδάκη του Αριστοτέλη Πινδάρου 40, Εύοσμος, 

Θεσ/νίκη 

5.600 5.600 

10. Αικατερίνη Γιαννακουδάκη του Αριστοτέλη Ρήγα Φεραίου 27, 

Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης 

5.600 5.600 

11. Γεώργιος Γιαννακουδάκης του Αριστοτέλη Ρήγα Φεραίου 27, 

Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης 

5.600 5.600 

  ΣΥΝΟΛΟ 85.026 85.026 



των 369.005,00 ευρώ με την έκδοση νέων 52.715 μετοχών ονομαστικής αξίας 7,00 ευρώ η καθεμία. Η ως άνω 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται κατά το ποσό των 367.156,92 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών του Ν.3220/2004 και κατά το ποσό των 1.848,08 ευρώ με κατάθεση μετρητών από τους 
μετόχους, η οποία κατάθεση θα πραγματοποιηθεί  αναλογικά με τα ποσοστά των μετόχων στο κεφάλαιο της 
εταιρίας σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας. Η προθεσμία για την κάλυψη της αύξησης αυτής του 
μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους ορίζεται το διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία 
καταχώρησης της από 19.11.2020 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
Συνεπώς σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 595.182,00 Ευρώ, 
διαιρούμενο σε 85.026 μετοχές ονομαστικής αξίας 7,00 Ευρώ η καθεμία.   
    Κατόπιν αυτής της τροποποίησης αποφασίζεται η κωδικοποίηση του νέου κειμένου του τροποποιημένου 
καταστατικού της εταιρίας. 
 

 
               


