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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΜΕΤΟΧΕΣ  - ΜΕΤΟΧΟΙ  

΄Αρθρο   5ο  

Μετοχικό  κεφάλαιο  

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των 

εφτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (755.000) ευρώ.  

2. Το παραπάνω κεφάλαιο καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς, 

µε τον ειδικώτερο τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 32 του 

καταστατικού αυτού.  

3. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, διαιρέθηκε σε ένα 

εκατοµύριο πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (1.510.000) ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας µισού ευρώ (0,50) ή πενήντα λεπτών της κάθε µιάς.  

4. Με την µε αριθµό 21/26-6-2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 25.000 ευρώ µε µείωση του 

αριθµού των µετοχών  κατά 50.000 και ταυτόχρονη αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των 

εναποµεινασών 1.460.000 µετοχών, από 0,50 € σε 0,64 € κάθε μετοχής.  

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίσθηκε στο ποσό των εννιακοσίων 

τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (934.400) ευρώ και διαιρέθηκε 

σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.460.000) 

ονοµαστικές µετοχες, ονοµαστικής αξίας εξήντα τεσσάρων λεπτών (0,64) 

της κάθε µιας.     

5. Με την µε αριθµό 24/16-6-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 38.400,00, η οποία έγινε µε 

µείωση του αριθµού των µετοχών κατά 60.000 και ταυτόχρονη αύξηση 

του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των   € 140.000,00 
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η οποία έγινε  µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των εναποµεινασών 

µετοχών από € 0,64 σε € 0,74.   

            Κατόπιν αυτών το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο 

ποσό του ενός εκατοµµυρίου τριάντα έξι χιλιάδων (1.036.000) ευρώ και 

διαιρέθηκε σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων λεπτών 

(0,74) της κάθε µιάς.  

6. Με την µε αριθµό 33/26-6-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 7.400,00, η οποία έγινε µε 

µείωση του αριθµού των µετοχών κατά 10.000 και ταυτόχρονη αύξηση 

του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των   € 166.800,00 

η οποία έγινε  µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των εναποµεινασών 

µετοχών από € 0,74 σε € 0,86.   

Κατόπιν αυτών το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο 

ποσό του ενός εκατοµµυρίου εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων 

τετρακοσίων (1.195.400) ευρώ και διαιρέθηκε σε ένα εκατοµµύριο 

τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.390.000) ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας ογδόντα έξι λεπτών (0,86) της κάθε µιάς.  

7. Με την με αριθμό 41/15.7.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση  του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποστό των 21.500 €, η οποία έγινε με 

μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 25.000 λόγω απόκτησης από 

την Εταιρεία 25.000 δικών της μετοχών. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας 

ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες 

εννιακόσια (1.173.900) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ένα 

εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες  (1.365.000) ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα έξι λεπτών (0,86) της κάθε μιας.  


