ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡ ΦΑΣΟΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 112905408000

Στον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα την 15η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ εδώ στα
γραφεία της εταιρείας στην Θέση Δύο Πεύκα συνήλθαν σε αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι
της

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡ ΦΑΣΟΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ" και διακριτικό τίτλο "FASOPLAST
ΑΕ"

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Ονοματεπώνυμο

1

Γρηγόρης Φασόης του Χρήστου Ροδόπης 38 –
Θρακομεδόνες – 13676

2

Σουλτάνα σύζ Γρηγορίου Φασόη Ροδόπης 38 –
Θρακομεδόνες – 13676

3

Πηγή Φασόη του Γρηγορίου Ολυμπίων 2Α –
Θρακομεδόνες – 13676

4

Χρήστος Φασόης του Γρηγορίου Ροδόπης 38 –
Θρακομεδόνες – 13676

Σύνολον

Ονομαστικές

Αξία

Σύνολον

Μετοχές

Μετοχής

€

29.456

100 €

2.945.600,00

2.181

100 €

218.100,00

1.243

100 €

124.300,00

1.243

100 €

124.300,00

34.123

100 €

3.412.300,00

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας Γρηγόριος Φασόης κατέλαβε σύμφωνα με το άρθρο 16 του
Καταστατικού την θέση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού προσέλαβε σαν γραμματέα την
Σουλτάνα Φασόη τόνισε ότι αν και δεν προηγήθηκε η δημοσιότητα της προσκλήσεως της Έκτακτης Γενικής
Συνελεύσεως, η σύγκληση της αυτή είναι καθ΄ όλα νόμιμη διότι παρευρίσκονται σ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι
και εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, καθ' όσον όπως προκύπτει από την ανάγνωση
του Πίνακα υπάρχει πλήρης απαρτία, όλων των μετοχών και όλων των μετόχων, η οποία διατηρήθηκε και
μέχρι το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως.

Αναφορικά με τη θέση του Προέδρου καμιά

αντίρρηση ή σύσταση δεν προβλήθηκε καθ' ότι αφορά το Νόμιμο της Γενικής Συνελεύσεως.

Σελίδα 1
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Στην

συνέχεια

η Γενική Συνέλευση αφού εκλέγει ομόφωνα

το

οριστικό Προεδρείο της που

αποτελείται από τον Γρηγόριο Φασόη σαν Πρόεδρο της ΓΣ την δε Σουλτάνα Φασόη σαν γραμματέα της,
προχωρά στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που έχουν ως εξής :
ΘΕΜΑ 1ο :

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 300.000,00 €.

Ο Πρόεδρος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει τον λόγο και αναφέρει στους μετόχους ότι
το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 3.412.300,00, εκ του οποίου ποσό € 513.573,00
προέρχεται από την εκτίμηση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.1990/1920 ( μετατροπή ΕΠΕ
σε ΑΕ ),

ποσό € 1.196.220,47

προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου με μετρητά, ποσό € 1.339.306,53

προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων του Ν 2065/1992 και ποσό € 363.200,00
προέρχεται από κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων μερισμάτων από κέρδη των χρήσεων 2005 και 2006. Το
ως άνω καταβεβλημένο με μετρητά μετοχικό κεφάλαιο είναι μεγάλο σε σχέση με τις ανάγκες της εταιρείας με
συνέπεια τη δέσμευση κονδυλίων που μπορούν να επιστραφούν στους μετόχους χωρίς να τίθεται ούτε κατ’
ελάχιστο θέμα ικανοποίησης πιστωτών. Σημειώνεται δε, ότι η εταιρεία δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή
που να δημιουργήθηκε πριν την ημερομηνία της παρούσας συνεδρίασης ή καθυστερούμενες δόσεις δανείων.
Έπειτα από τα ανωτέρω σκόπιμο είναι να αποφασιστεί η μείωση του κεφαλαίου κατά € 300.000,00, ποσό
που προέρχεται από τις με μετρητά καταθέσεις των μετόχων και η αναλογική επιστροφή σε αυτούς του
αναλογούντος ποσού σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής καθενός στο κεφάλαιο. Η μείωση του κεφαλαίου
γίνεται με ακύρωση 3.000 ονομαστικών μετοχών. Για τη διαδικασία της μείωσης του κεφαλαίου ισχύουν οι
διατάξεις του 30 του Ν. 4548/2018.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση οι μέτοχοι αποφασίζουν ομόφωνα να προχωρήσουν σε μια
μείωση του Μ.Κ. κατά 300.000,00 € ( τριακόσιες χιλιάδες ).
Γι’ αυτό προχωρούν σε κατάργηση 3.000 ( τριών χιλιάδων ) ονομαστικών μετοχών της εταιρείας,
όπως εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ Μ.Κ. ΚΑΤΑ 300.000,00 €
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Ονοματεπώνυμο
1
2

Γρηγόρης Φασόης του
Θρακομεδόνες – 13676

Χρήστου

Ονομαστικές
Μετοχές
Ροδόπης

38

–

Σουλτάνα σύζ Γρηγορίου Φασόη Ροδόπης 38 –
Θρακομεδόνες – 13676

3

Πηγή Φασόη του Γρηγορίου Ολυμπίων 2Α –
Θρακομεδόνες – 13676

4

Χρήστος Φασόης του Γρηγορίου Ροδόπης 38 –
Θρακομεδόνες – 13676

Σύνολον

Αξία
Μετοχής

Σύνολον
€

2.590

100 €

259.000,00

192

100 €

19.200,00

109

100 €

10.900,00

109

100 €

10.900,00

3.000

100 €

300.000,00

¨
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Η κατανομή του νέου Μ.Κ. ανά μέτοχο εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ Μ.Κ. ΚΑΤΑ 300.000,00 €
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Ονοματεπώνυμο
1

Γρηγόρης

Φασόης

του

Χρήστου

Ονομαστικές
Μετοχές
Ροδόπης

38

–

Θρακομεδόνες – 13676
2

Σουλτάνα σύζ Γρηγορίου Φασόη Ροδόπης 38 –
Θρακομεδόνες – 13676

Αξία
Μετοχής

Σύνολον
€

26.866

100 €

2.686.600,00

1.989

100 €

198.900,00

3

Πηγή Φασόη του Γρηγορίου Ολυμπίων 2Α –
Θρακομεδόνες – 13676

1.134

100 €

113.400,00

4

Χρήστος Φασόης του Γρηγορίου Ροδόπης 38 –
Θρακομεδόνες – 13676

1.134

100 €

113.400,00

31.123

100 €

3.112.300,00

Σύνολον

ΘΕΜΑ 2ο :

Κεφαλαιοποίηση 350.000,00 € από τα ειδικά αποθεματικά επενδύσεων

του άρθρου 20 του Ν. 1892/1990.
Ο Πρόεδρος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει τους μετόχους
ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1892/1990 η εταιρεία μπορεί να προχωρήσει σε
μερική ή συνολική κεφαλαιοποίηση των σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθεματικών σε μία ή
περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι κάθε αφορολόγητο αποθεματικό
που σχηματίζεται μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί μετά τη λήξη τριετίας από το χρόνο σχηματισμού του και αφού
έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές παραγωγικές επενδύσεις. Τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά
επενδύσεων του άρθρου 20 του Ν. 1892/1990 που έχουν σχηματισθεί τις χρήσεις 1995, 1996 και 1997 και οι
σχετικές παραγωγικές επενδύσεις έχουν ολοκληρωθεί εντός τριετίας από τον σχηματισμό τους, όπως
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΔΡΧ.

ΠΟΣΟΝ ΣΕ €

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΕΤΟΣ
1995

15.644.000

45.910,49

Ν. 1892/1990

1996

58.817.000

172.610,42

Ν. 1892/1990
Ν. 1892/1990

1997

45.231.000

132.739,55

ΣΥΝΟΛΟ

119.692.000

351.260,46

Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση οι μέτοχοι αποφασίζουν ομόφωνα να προχωρήσουν σε
συνολική κεφαλαιοποίηση των ειδικών αποθεματικών επενδύσεων που σχηματίστηκαν τις χρήσεις 1995 και
1996 και σε μερική κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού επενδύσεων που σχηματίστηκε τη χρήση
1997 κατά 131.479,09 €, ήτοι συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 350.000,00 € ( τριακοσίων
πενήντα χιλ € ) αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1892/1990. Με τον τρόπο αυτό προχωρούν στην
έκδοση

3.500 ( τριών χιλιάδων πεντακοσίων )

ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, οι οποίες θα
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χορηγηθούν δωρεάν και κατ’ αντιστοιχία του ποσοστού συμμετοχής στους ήδη υφιστάμενους μετόχους,
όπως εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα :
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Ονοματεπώνυμο
1

Γρηγόρης Φασόης του
Θρακομεδόνες – 13676

2
3
4

Χρήστου

Ονομαστικές
Μετοχές
Ροδόπης

38

–

Αξία
Μετοχής

Σύνολον
€

3.021

100 €

302.100,00

Σουλτάνα σύζ Γρηγορίου Φασόη Ροδόπης 38 –
Θρακομεδόνες – 13676

223

100 €

22.300,00

Πηγή Φασόη του Γρηγορίου Ολυμπίων 2Α –
Θρακομεδόνες – 13676

128

100 €

12.800,00

128

100 €

12.800,00

3.500

100 €

350.000,00

Χρήστος Φασόης του Γρηγορίου Ροδόπης 38 –
Θρακομεδόνες – 13676

Σύνολον
¨

Η κατανομή του νέου Μ.Κ. ανά μέτοχο εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Μ.Κ. ΚΑΤΑ 350.000,00 €
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Ονοματεπώνυμο
1

Γρηγόρης

Φασόης

του

Χρήστου

Ονομαστικές
Μετοχές
Ροδόπης

38

–

Θρακομεδόνες – 13676
2

Σουλτάνα σύζ Γρηγορίου Φασόη Ροδόπης 38 –
Θρακομεδόνες – 13676

Αξία
Μετοχής

Σύνολον
€

29.887

100 €

2.988.700,00

2.212

100 €

221.200,00

3

Πηγή Φασόη του Γρηγορίου Ολυμπίων 2Α –
Θρακομεδόνες – 13676

1.262

100 €

126.200,00

4

Χρήστος Φασόης του Γρηγορίου Ροδόπης 38 –
Θρακομεδόνες – 13676

1.262

100 €

126.200,00

34.623

100 €

3.462.300,00

Σύνολον

Το ποσόν που προκύπτει από την παραπάνω κεφαλαιοποίηση θα τηρηθεί σε χωριστούς
λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής και επ’ αυτού θα ισχύουν οι σχετικές ειδικές διατάξεις του άρθρου 20
του Ν. 1892/1990 για την απαλλαγή από τον φόρο , καθώς και οι περιοριστικές διατάξεις του ίδιου άρθρου
( σε περίπτωση λύσης της εταιρείας ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου στην επόμενη 10ετία με σκοπό
την επιστροφή των αποθεματικών αυτών στους μετόχους ).
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ΘΕΜΑ 3ο :

Τροποποίηση του άρθρου 5 του κωδικοποιημένου Καταστατικού της

Εταιρείας.
Στην συνέχεια η έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και προχωρεί στην τροποποίηση
του άρθρου 5 ( Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές ) όπως παρακάτω :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια
(175.000.000) δρχ. καταβεβλημένο ολοσχερώς και κατανεμήθηκε σε δεκαεπτά
χιλιάδες πεντακόσιες (17.500) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δέκα
χιλιάδων (10.000) δρχ η καθεμία. (ΦΕΚ 94/14-1-1992).
Με την Γενική Συνέλευση της 18ης Μαρτίου 1994 αυξήθηκε κατά σαράντα
εκατομμύρια (40.000.000) δρχ. τα οποία κατεβλήθησαν ολοσχερώς με μετρητά στο
ταμείο της εταιρείας με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανωνύμων μετοχών με
ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμιά. (ΦΕΚ 1215/8-4-1994).
Με την Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 1997 αυξήθηκε κατά ογδόντα οκτώ
εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (88.150.000) δρχ. από μετοχοποίηση της
διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα
του Ν 2065/92, με την έκδοση οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δεκαπέντε (8.815)
ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμιά.
Με την ίδια Γενική Συνέλευση αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια
(80.000.000) δρχ. τα οποία κατεβλήθησαν σε μετρητά, με την έκδοση οκτώ χιλιάδων
(8.000) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ η
καθεμιά, ενώ μετετράπησαν οι -4.000- ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές. (ΦΕΚ
6797/23-9-1997).
Με την Γενική Συνέλευση της 10ης Δεκεμβρίου 1997 αυξήθηκε κατά εβδομήντα
εκατομμύρια (70.000.000) δρχ. τα οποία κατεβλήθησαν σε μετρητά, με την έκδοση
επτά χιλιάδων (7.000) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων
(10.000) δρχ η καθεμιά. (ΦΕΚ 1496/19-3-1998).
Με την Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2000 αυξήθηκε κατά σαράντα
εκατομμύρια (40.000.000) δρχ., τα οποία κατεβλήθησαν σε μετρητά, με την έκδοση
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων
(10.000) δρχ. η καθεμιά. (ΦΕΚ 8281/8-9-2000).
Με την Γενική Συνέλευση της 20ης Νοεμβρίου 2000 αυξήθηκε κατά τέσσερα
εκατομμύρια (4.000.000) δρχ., τα οποία κατεβλήθησαν σε μετρητά, με την έκδοση
τετρακοσίων (400) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000)
δρχ. η καθεμιά. (ΦΕΚ 11400/13-12-2000).
Με την Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2001 αυξήθηκε, από την
μετοχοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας της
31/12/2000 σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν. 2065/1992, κατά ογδόντα πέντε
εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα πέντε
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(85.566.575) δρχ. και ταυτόχρονα αποφασίστηκε η μετατροπή της αξίας της
ονομαστικής μετοχής από (10.000) δρχ. σε (100) € ή (34.075) δρχ. Το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας είναι πλέον ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα χιλιάδες εκατό
(1.710.100,00) €, κατανεμημένο σε δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν μία (17.101)
ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκατό (100) € η καθεμιά.
Με την Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2005 αυξήθηκε, από την
μετοχοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας της
31/12/2008 σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν. 2065/1992, κατά τετρακόσιες
εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια (467.200,00) €, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων
εξακοσίων εβδομήντα δύο (4.672) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία εκατό
(100) € η καθεμιά.
Με την ίδια Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2005 αυξήθηκε κατά πεντακόσιες
εννέα χιλιάδες πεντακόσια (509.500,00) €, τα οποία κατεβλήθησαν σε μετρητά, με την
έκδοση πέντε χιλιάδων ενενήντα πέντε (5.095) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική
αξία εκατό (100) € η καθεμία.
Με την Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2008 αυξήθηκε κατά τριακόσιες
εξήντα τρείς χιλιάδες διακόσια (363.200,00) € τα οποία προέκυψαν από μη
διανεμηθέντα μερίσματα από κέρδη των χρήσεων 2005 και 2006, με την έκδοση τριών
χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο (3.632) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία
εκατό (100) € η καθεμιά.
Με την Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2010 αυξήθηκε, από την
μετοχοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας της
31/12/2008 σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν. 2065/1992, κατά εκατόν δύο
χιλιάδες (102.000,00) €, με την έκδοση χιλίων είκοσι (1.020) ονομαστικών μετοχών
με ονομαστική αξία εκατό (100) € η καθεμιά.
Με την Γενική Συνέλευση της 31ης Δεκεμβρίου 2014 αυξήθηκε, από την
μετοχοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας της
31/12/2012 σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν. 2065/1992, κατά διακόσιες εξήντα
χιλιάδες τριακόσια (260.300,00) €, με την έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων τριών
(2.603) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία (100) € η καθεμία
Με την Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2020 μειώθηκε κατά τριακόσιες
χιλιάδες (300.000,00) €, με την κατάργηση τριών χιλιάδων (3.000) ονομαστικών
μετοχών με ονομαστική αξία (100) € η καθεμία.
Με την ίδια Γενική Συνέλευση σε επόμενη απόφασή της η εταιρεία προχώρησε
στην κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων του άρθρου
20 του Ν.1892/1990 ύψους τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ( 350.000,00 ) € με την
έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων ( 3.500 ) νέων ονομαστικών μετοχών με
ονομαστική αξία (100) € η καθεμία, έτσι ώστε :
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι πλέον τρία εκατομμύρια τετρακόσιες
εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσια (3.462.300,00) €, κατανεμημένο σε τριάντα τέσσερις
χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τρεις (34.623) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία
εκατό (100) € η καθεμιά.
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