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ΚΔΦΑΛΑΗΟ I. ΔΠΧΝΤΜΗΑ – ΔΓΡΑ – ΚΟΠΟ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ. 

 

Άξζξν 1. ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΔΠΧΝΤΜΗΑ. 

Η λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο είλαη αλώλπκε εηαηξεία θαη ε επσλπκία ηεο είλαη «Titan Cement 
International». 
 

Άξζξν 2. ΔΓΡΑ – ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ – ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ. 
Η έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα ησλ Βξπμειιώλ. 
Η εηαηξεία, κε απιή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο θαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία, κπνξεί λα κεηαθέξεη ηελ έδξα ηεο ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηνπνζεζία ζην Βέιγην. 
Η εηαηξεία κπνξεί λα έρεη έλαλ ή πνιινύο ηόπνπο δξαζηεξηνηήησλ ή έδξεο θαη λα ηδξύεη 

ππνθαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα θαη απνζήθεο ζε άιιεο πόιεηο ηνπ Βειγίνπ θαη ζηελ αιινδαπή, κεηά 
από απιή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Σπκβνπιίνπ. 

Η ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο εηαηξείαο είλαη info@titan-cement.com θαη ε δηαδηθηπαθή ηεο 
ηνπνζεζία βξίζθεηαη ζηε δηεύζπλζε www.titan-cement.com. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ ηεο, ε εηαηξεία κπνξεί λα αιιάμεη ηε δηεύζπλζε ηεο δηαδηθηπαθήο ηνπνζεζίαο θαη ηελ 
ειεθηξνληθή ηεο δηεύζπλζε, αθόκε θη αλ παξαηίζεληαη ζην θαηαζηαηηθό. 
 

Άξζξν 3. ΚΟΠΟ. 

Σθνπόο ηεο εηαηξείαο είλαη, ζην Βέιγην θαη ην εμσηεξηθό, θαη γηα δηθό ηεο ινγαξηαζκό θαη/ή γηα 
ινγαξηαζκό ηξίησλ, 

(α) ε άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζε θάζε εηαηξεία ή επηρείξεζε εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ή 
νηθνλνκηθήο θύζεο ή θηλεηώλ αμηώλ θαη/ή αθηλήησλ, πνπ εδξεύεη είηε ζην Βέιγην είηε ζηελ αιινδαπή, 

(β) ν έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο ή ε ζπκκεηνρή ζε απηέο, 
(γ) ε αγνξά, δηαρείξηζε θαη πώιεζε θάζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο αμίαο, ηνπ ζπλόινπ ησλ εηαηξηθώλ 

δηθαησκάησλ θαη γεληθόηεξα ε δηελέξγεηα θάζε πξάμεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ πνπ έρεη ζπζηαζεί 
από απηήλ, 

(δ) ε άζθεζε, κεκνλσκέλα ή από θνηλνύ κε άιινπο, ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε 
θιάδν, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, ζηε κεηαπνίεζε, ην εκπόξην, ηηο πξνκήζεηεο, ηελ 
απνζήθεπζε, ην ρνλδξεκπόξην, ηελ πώιεζε, ηελ εμαγσγή, ηελ εηζαγσγή είηε σο δξαζηεξηόηεηα είηε 
σο θάζε εκπνξηθή δέζκεπζε γεληθόηεξα, 

(ε) ε δηελέξγεηα, κεκνλσκέλα ή από θνηλνύ κε άιινπο, ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ, όπσο ελδεηθηηθά 
θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ζηνπο ηνκείο ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, ηεο δηαρείξηζεο 
επηρεηξήζεσλ θαη ππεξεζηώλ πιεξνθνξηθήο θαη άιισλ ππεξεζηώλ ζρεηηθώλ κε απηέο, 

(ζη) ε άζθεζε, κεκνλσκέλα ή από θνηλνύ κε άιινπο, δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αθίλεηα 
αγαζά, πιηθά θαηαζθεπήο, αλάπηπμε, αγνξά, κίζζσζε ή ππνκίζζσζε, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε, 
θαζώο θαη δξαζηεξηνηήησλ πώιεζεο, παξαρώξεζεο, ππνζήθεπζεο, εθρώξεζεο ή δηάζεζεο αδεηώλ 
ρξήζεο, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ αλσηέξσ αθίλεησλ αμηώλ, 

(δ) ε επέλδπζε ζε κεηνρέο, ρξεόγξαθα θαη θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθό έγγξαθν ελ γέλεη, πνπ 
κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηηο ξπζκηδόκελεο αγνξέο ή όρη, 

(ε) ν δαλεηζκόο ή ε άληιεζε θεθαιαίσλ ή ε απόθηεζε νκνινγηώλ (ηεο εηαηξείαο ή θάζε άιινπ 
θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ) κε ηξόπν ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε επόδσζε ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ 
ηεο εηαηξείαο θαη 

(ζ) ν δαλεηζκόο ή ε θαηαβνιή ρξεκάησλ, ε ρνξήγεζε πηζηώζεσλ ζε νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό 
πξόζσπν, ε παξνρή εγγπήζεσλ ή απνδεκηώζεσλ, ή ε δέζκεπζε ή ε ππνζηήξημε άιισο κε ή ρσξίο 
αληάιιαγκα θαη κε πξνζσπηθή δέζκεπζε κέζσ ηεο ππνζήθεο, ηεο ρξέσζεο, ηεο παξαρώξεζεο ή ηεο 
δεκηνπξγίαο δηθαησκάησλ θαη/ή πξνηεξαηνηήησλ ππέξ νπνηνπδήπνηε θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ, 
επί ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ηεο εηαηξείαο, ησλ αθηλήησλ ηεο, ηνπ ελεξγεηηθνύ, ηνπ παζεηηθνύ, ησλ 
δηθαησκάησλ, ησλ άπισλ αγαζώλ ή ησλ ζεκεξηλώλ ή κειινληηθώλ εζόδσλ ηεο.   

Η εηαηξεία κπνξεί επίζεο λα ζπλεηζθέξεη ή λα ζπγρσλεπηεί κε όιεο ηηο εηαηξείεο ή ηηο λνκηθέο 
νληόηεηεο πνπ έρνπλ ήδε ζπζηαζεί ή πξόθεηηαη λα ζπζηαζνύλ κε παξόκνην ζθνπό, ζπλδεδεκέλν ή 
ζπλαθή κε ηνλ εηαηξηθό ηεο ζθνπό ή ε θύζε ησλ νπνίσλ ζα δηεπθόιπλε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 
ηελ επίηεπμε ηνπ εηαηξηθνύ ηεο ζθνπνύ. 
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Η εηαηξεία κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηε δηαρείξηζε, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν θάζε ζπλδεδεκέλεο 
εηαηξείαο ή εηαηξείαο ζηελ νπνία δηαηεξεί θεθαιαηαθνύο δεζκνύο, θαζώο θαη θάζε άιιεο εηαηξείαο, 
θαη λα ρνξεγεί δάλεηα ή εγγπήζεηο ππέξ απηώλ, ππό νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλεμαξηήησο 
δηάξθεηαο. Η εηαηξεία κπνξεί λα νξίδεηαη σο δηαρεηξηζηήο ή εθθαζαξηζηήο άιιεο εηαηξείαο. 

Η εηαηξεία κπνξεί λα εγγπάηαη ηόζν γηα ηηο δηθέο ηεο αλαιήςεηο ππνρξεώζεσλ όζν θαη γηα ηηο 
αλαιήςεηο ππνρξεώζεσλ ηξίησλ, κεηαμύ άιισλ, ζπζηήλνληαο ππνζήθε ή ελέρπξν επί ησλ 
πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθώλ θεθαιαίσλ ηεο. 

Η εηαηξεία κπνξεί λα αζθεί θάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ ελδέρεηαη λα δηεπθνιύλεη ηελ επόδσζε ηνπ 
εηαηξηθνύ ζθνπνύ ηεο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. 

Η εηαηξεία κπνξεί λα πξνβαίλεη γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ ζε θάζε νηθνλνκηθή πξάμε όπσο ηελ 
απόθηεζε, κέζσ αγνξάο ή άιισο, θάζε θηλεηήο ή αθίλεηεο αμίαο, απαηηήζεσλ, εηαηξηθώλ κεξηδίσλ 
θαη ζπκκεηνρώλ ζε θάζε επηρείξεζε νηθνλνκηθή, βηνκεραληθή ή εκπνξηθή, λα πξνβαίλεη ζε θάζε 
πξάμε δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ή θεθαιαίσλ, ζε αλάιεςε ππνρξέσζεο κε παξνρή εγγύεζεο, 
ηξηηεγγύεζεο ή εμαζθάιηζεο ελ γέλεη, θάζε θύζεο, θαηόπηλ απόθηεζεο από ηελ εηαηξεία ησλ 
εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ είλαη ελδερνκέλσο απαξαίηεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ σο άλσ πξάμεσλ. 

Η εηαηξεία δύλαηαη λα πξνβαίλεη ζε θάζε πξόζθνξε ελέξγεηα θαη δξαζηεξηόηεηα πνπ είλαη 
απαξαίηεηε, ρξήζηκε ή ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ επόδσζε ηνπ ζθνπνύ ηεο ή ε θύζε 
ηεο νπνίαο δηεπθνιύλεη ηελ άκεζε πινπνίεζε ηνπ ίδηνπ ζθνπνύ ή επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο. 

Ο εηαηξηθόο ζθνπόο δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί από ηνπο κεηόρνπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ. 
 

Άξζξν 4. ΓΗΑΡΚΔΗΑ. 
Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο είλαη αόξηζηε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ II. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ – ΜΔΣΟΥΔ – ΟΜΟΛΟΓΗΔ 
 

Άξζξν 5. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ. 
Τν κεηνρηθό θεθάιαην αλέξρεηαη ζην πνζό ηνπ ελόο δηζεθαηνκκπξίνπ εθαηόλ πελήληα ελλέα 

εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα επηά ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επηά επξώ θαη νγδόληα έμη ιεπηώλ 
(1.159.347.807,86 EUR). 

Καηαλέκεηαη ζε νγδόληα δύν εθαηνκκύξηα ηεηξαθόζηεο ζαξάληα επηά ρηιηάδεο νθηαθόζηεο εμήληα 
νθηώ (82.447.868) κεηνρέο, ρσξίο νλνκαζηηθή αμία, κε δηθαίσκα ςήθνπ, θαζεκία από ηηο νπνίεο 
αληηπξνζσπεύεη ηζόηηκν κεξίδην επί ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 

 
Άξζξν 6. ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 
§1. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα απμήζεη ην κεηνρηθό θεθάιαην άπαμ ή πεξηζζόηεξεο 

θνξέο, κέρξηο αλώηαηνπ πνζνύ ύςνπο ελόο δηζεθαηνκκπξίνπ εθαηόλ έμη εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ 
έληεθα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ εβδνκήληα ελλέα επξώ θαη ζαξάληα ιεπηώλ (1.106.211.679,40 EUR). Τν 
πνζό ηεο αύμεζεο ηζρύεη αζξνηζηηθά. 

Η ελ ιόγσ έγθξηζε αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί ζύκθσλα κε ηηο 
θείκελεο λνκηθέο δηαηάμεηο. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα αζθήζεη απηό ην δηθαίσκα εληόο πέληε 
(5) εηώλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ζηα Παξαξηήκαηα ηεο Moniteur Belge (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηνπ 
Βαζηιείνπ ηνπ Βειγίνπ) ηεο πιήξσζεο ηεο αλαβιεηηθήο αίξεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ όπσο απηή εγθξίζεθε κε ηελ από 13 Μαΐνπ 2019 Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ 
Μεηόρσλ. 
 

§2. Κάζε αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδεηαη δπλάκεη ηεο παξνύζαο έγθξηζεο ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρεη νξίζεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην (α) είηε κε 
εηζθνξά ζε κεηξεηά είηε κε εηζθνξά ζε είδνο (ελδερνκέλσο κε δηαθνξά από ηελ έθδνζε κεηνρώλ ππέξ 
ην άξηην, ε νπνία δελ δηαλέκεηαη ζηνπο κεηόρνπο), (β) είηε κε ελζσκάησζε ησλ δηαζέζηκσλ ή κε 
απνζεκαηηθώλ θαη θαηαρώξηζε ηεο αμίαο ηεο αύμεζεο ζηνλ ινγαξηαζκό «Γηαθνξά από έθδνζε 
κεηνρώλ ππέξ ην άξηην». Σηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, ε αύμεζε κπνξεί λα ιάβεη ρώξα κε ή ρσξίο ηελ 
έθδνζε λέσλ κεηνρώλ.  

Η αύμεζε θεθαιαίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην εγθεθξηκέλν θεθάιαην κπνξεί λα ιάβεη ρώξα θαη κε 
έθδνζε κεηαηξέςηκσλ νκνινγηώλ, κε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ αλάιεςεο κεηνρώλ ή κε έθδνζε 
κεηαηξέςηκσλ νκνινγηώλ νη νπνίεο ζπλδένληαη κε δηθαηώκαηα αλάιεςεο κεηνρώλ ή κε άιιεο 
θηλεηέο αμίεο ή κε άιινπο ηίηινπο. 



Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην είλαη εμνπζηνδνηεκέλν, θαηά ηελ αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζπλάξηεζε 
κε ην εγθεθξηκέλν θεθάιαην θαη ελεξγώληαο πξνο ην εηαηξηθό ζπκθέξνλ, λα πεξηνξίζεη ή λα 
θαηαξγήζεη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ κεηόρσλ ππό ηηο πξνβιεπόκελεο ζηνλ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη 
Δλώζεσλ δηαηάμεηο ππέξ ελόο ή πεξηζζόηεξσλ πξνζώπσλ είηε απηά είλαη κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ είηε 
όρη. 
 
 §3. Όηαλ ππάξρεη δηαθνξά από ηελ έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην θαηά ηελ αύμεζε ηνπ 
θεθαιαίνπ πνπ έρεη απνθαζηζηεί από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζε ζπλάξηεζε κε ην εγθεθξηκέλν 
θεθάιαην, ην ύςνο απηήο άγεηαη ζηνλ ινγαξηαζκό «Γηαθνξά ηεο έθδνζεο κεηνρώλ ππέξ ηνλ άξηην». Η 
ελ ιόγσ θαηαρώξηζε απνηειεί εγγύεζε, έλαληη ηξίησλ, όηη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ζα 
κεησζεί ή ζα θαηαξγεζεί παξά κόλνλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλ πεξί 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
λα ελζσκαηώζεη ηνλ ελ ιόγσ ινγαξηαζκό ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πξνβιεπόκελεο σο άλσ 

εμνπζηνδνηήζεηο γηα λα εθδίδεη λέεο κεηνρέο ζε ηηκή θαηώηεξε ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο. 
 

§4. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ εγθξίζεηο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ρσξίο πεξηνξηζκό ηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο αύμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ 
ζπλνδεύεηαη από κείσζε ή θαηάξγεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ζηελ 
Δηαηξεία ππνβνιήο δεκόζηαο πξνζθνξάο εμαγνξάο ησλ κεηνρώλ ηεο από ηε Βειγηθή Αξρή 
Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ θαη Αγνξώλ (Autorité des services et marchés financiers – FSMA). 
Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ρώξα ζε ζπκκόξθσζε 
κε ηνπο πξόζζεηνπο όξνπο πνπ δηαηππώλνληαη ζηνλ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ. Οη εμνπζίεο πνπ 
ρνξεγνύληαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηζρύνπλ γηα δηάζηεκα ηξηώλ εηώλ από 
ηελ εκεξνκελία πιήξσζεο ηεο αλαβιεηηθήο αίξεζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ, 
όπσο απηή εγθξίζεθε κε ηελ από 13 Μαΐνπ 2019 απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ 
Μεηόρσλ. Οη ελ ιόγσ εμνπζίεο κπνξνύλ λα αλαλεσζνύλ γηα κηα πξόζζεηε πεξίνδν ηξηώλ εηώλ κεηά 
από απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ε νπνία ζα ζπλέξρεηαη θαη ζα ζπλεδξηάδεη εθόζνλ 
πιεξνύληαη νη απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο. Δάλ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην απνθαζίζεη λα πξνβεί 
ζε αύμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ δπλάκεη ηεο ελ ιόγσ έγθξηζεο, ε ελ ιόγσ αύμεζε ζα 
κεηώλεηαη θαηά ην κέξνο πνπ έρεη απνκείλεη από ην εγθεθξηκέλν θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
πξώηε παξάγξαθν. 
 

§5. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην είλαη εμνπζηνδνηεκέλν, κε εμνπζία ππνθαηάζηαζεο, λα ηξνπνπνηεί ην 
παξόλ θαηαζηαηηθό ζε θάζε αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ιακβάλεη ρώξα ζε ζπλάξηεζε κε ην 
εγθεθξηκέλν θεθάιαην, ώζηε λα απνηππώλεη ηε λέα θαηάζηαζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ησλ 
κεηνρώλ. 
 

Άξζξν 7. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΤΞΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΔΗΦΟΡΑ Δ 
ΜΔΣΡΖΣΑ. 

 
Σε πεξίπησζε αύμεζεο θεθαιαίνπ, νη λέεο κεηνρέο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνύλ ζε κεηξεηά ζα 

παξνπζηάδνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηνπο θαηά ην ρξόλν ηεο έθδνζεο κεηόρνπο, θαηά ην ιόγν 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθό θεθάιαην. 

Τν δηθαίσκα πξνηίκεζεο αζθείηαη εληόο πξνζεζκίαο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε εκεξώλ από ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εγγξαθώλ. Η ελ ιόγσ πξνζεζκία θαζνξίδεηαη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

Τόζν ε έθδνζε κεηνρώλ κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο όζν θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα 
αζθεζεί ην ελ ιόγσ δηθαίσκα αλαγγέιινληαη ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ. 

Σην δηάζηεκα ηεο εγγξαθήο, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο είλαη δηαπξαγκαηεύζηκν. 
Η Γεληθή Σπλέιεπζε, ελεξγώληαο πάληα ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ θαη πξνο 

ην εηαηξηθό ζπκθέξνλ, κπνξεί λα πεξηνξίζεη ή λα θαηαξγήζεη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζύκθσλα κε ηηο 
εθ ηνπ θαηαζηαηηθνύ πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο όζνλ 
αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ. Σε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζπλάξηεζε 
κε ην εγθεθξηκέλν θεθάιαην, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα πεξηνξίζεη ή λα θαηαξγήζεη ην 
δηθαίσκα πξνηίκεζεο όπσο απηό αλαθέξεηαη θαη δηαηππώλεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ άξζξν 6 
ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ.  
 

 



Άξζξν 8. ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΔΗΦΟΡΑ Δ ΔΗΓΟ. 
 
Σε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ κε εηζθνξά ζε είδνο, ν ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο, ή εάλ δελ 

ππάξρεη, ν επηζεσξεηήο επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη νξηζηεί από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζπληάζζεη 
πξνεγνπκέλσο κηα έθζεζε ε νπνία πξνζαξηάηαη ζε κηα εηδηθή έθζεζε όπνπ ην Γηνηθεηηθό 
Σπκβνύιην παξνπζηάδεη, αθελόο, ηελ αμία πνπ έρνπλ γηα ηελ εηαηξεία νη εηζθνξέο γηα ηελ αύμεζε ηνπ 
θεθαιαίνπ θαη, αθεηέξνπ, ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνξξίπηεη ελδερνκέλσο ην πόξηζκα ηεο 
ζπλεκκέλεο έθζεζεο. 

Δθόζνλ θαη ζύκθσλα κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηνλ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ όξνπο, ε 
εηζθνξά ζε είδνο κπνξεί λα ιάβεη ρώξα κε ηελ επζύλε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ρσξίο ηε 
ζύληαμε έθζεζεο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζε πξνγελέζηεξν ρξόλν θαη ρσξίο λα ζπληαρζεί 
έθζεζε από ηνλ ειεγθηή (ή ηνλ επηζεσξεηή επηρεηξήζεσλ, θαηά πεξίπησζε), εληόο ελόο κελόο κεηά 
ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εηζθνξάο ζε είδνο, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαηαζέηεη ζηε 
Γξακκαηεία ηνπ αξκόδηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ηελ πξνβιεπόκελε εθ ηνπ λόκνπ 
ζρεηηθή δήισζε ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ. 
 

Άξζξν 9. ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ. 

Η πξόζθιεζε γηα θαηαβνιή θεθαιαίσλ επί ησλ κεηνρώλ πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί νινζρεξώο 
πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηόπν θαη εκεξνκελία πνπ ζα έρεη θαζνξίζεη ειεύζεξα ην Γηνηθεηηθό 
Σπκβνύιην. Η ελάζθεζε ησλ ζρεηηθώλ κε ηηο κεηνρέο εηαηξηθώλ δηθαησκάησλ αλαζηέιιεηαη γηα όζν 
δηάζηεκα δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη ελ ιόγσ θαηαβνιέο, νη νπνίεο είλαη απαηηεηέο. 

Δάλ ν κέηνρνο εμαθνινπζεί λα κελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θαηαβνιέο έλα κήλα αθόηνπ ηνπ έρεη 
ζηαιεί ζρεηηθή πξνο ηνύην ζπζηεκέλε επηζηνιή, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα ηνλ θεξύμεη 
έθπησην θαη λα πσιήζεη ηηο κεηνρέο πνπ δελ αλαιήθζεθαλ, είηε άκεζα ζηνπο ππόινηπνπο 
κεηόρνπο, είηε κέζσ ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξείαο. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην ηίκεκα ηεο 
κεηαβίβαζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θαζαξό ελεξγεηηθό ηεο εηαηξείαο όπσο απηό πξνθύπηεη από 
ηνλ ηειεπηαίν ηζνινγηζκό πνπ εγθξίζεθε από ηνπο κεηόρνπο, θαη θαηαβάιιεηαη ππό όξνπο πνπ 
θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. 
 

Άξζξν 10. ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

Μόλνλ ε Γεληθή Σπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, κεηά από 
ζπλεδξίαζε θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ, θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη 
νη κέηνρνη αληηκεησπίδνληαη κε παξόκνην ηξόπν ππό παξόκνηεο ζπλζήθεο. 

Οη πξνζθιήζεηο ζα πξέπεη λα νξίδνπλ ηνλ ζθνπό ηεο πξνηεηλόκελεο κείσζεο θαη ηνλ ηξόπν 
πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. 
 

Άξζξν 11. ΦΤΖ ΣΧΝ ΣΗΣΛΧΝ. 

Οη κεηνρέο θαζώο θαη άιινη ηίηινη είλαη νλνκαζηηθνί ή άπινη. Οη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο 
εθόζνλ θάηη ηέηνην απαηηείηαη από ηε λνκνζεζία. 

Τν κεηξών νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ (πνπ κπνξεί λα έρεη ειεθηξνληθή κνξθή) ηεξείηαη ζηελ έδξα ηεο 
Δηαηξείαο. Κάζε θύξηνο ηίηισλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξών δηθαηνύηαη λα αλαηξέρεη ζε απηό. 

Οη άπιεο κεηνρέο δειώλνληαη κέζσ ηεο εγγξαθήο ηνπο ζε αλνηθηό ινγαξηαζκό ζην όλνκα ηνπ 
θπξίνπ ή ηνπ θαηόρνπ ησλ κεηνρώλ, πνπ είλαη θαηαρσξηζκέλνο ζε έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν 
ζεκαηνθύιαθα ινγαξηαζκώλ ή ζε έλα ίδξπκα δηαθαλνληζκνύ. 

Οη θάηνρνη κεηνρώλ κπνξνύλ νπνηεδήπνηε θαη κε δηθά ηνπο έμνδα λα δεηήζνπλ ηε κεηαηξνπή ησλ 
νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ζε άπιεο (θαη ην αληίζηξνθν). 
 

Άξζξν 12. ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ 

Η κεηαβίβαζε ησλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ δηελεξγείηαη κέζσ δήισζεο κεηαβίβαζεο ε νπνία 
θαηαρσξίδεηαη ζην κεηξών νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ θαη θέξεη εκεξνκελία θαη ππνγξαθή από ηνλ 
κεηαβηβάδνληα θαη ηνλ εθδνρέα ή από ηνλ εληνινδόρν απηνύ. 

Η Δηαηξεία κπνξεί λα θάλεη δεθηή ηε κεηαβίβαζε, ηελ ελερύξαζε, ηελ κεηαηξνπή ή θάζε άιιε 
ζρεηηθή κε ηηο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ζπλαιιαγή δπλάκεη ηεο αιιεινγξαθίαο ή θάζε άιινπ εγγξάθνπ 
πνπ επηβεβαηώλεη ηε ζπκθσλία ησλ κεξώλ, θαη λα ηελ εγγξάςεη ζην κεηξών. 

Οη άπιεο κεηνρέο κεηαβηβάδνληαη κε ηξαπεδηθό έκβαζκα. Ο αξηζκόο ησλ άπισλ κεηνρώλ ζε 
θπθινθνξία θάζε ζηηγκή είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξών νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ζην όλνκα ηνπ 
ηδξύκαηνο δηαθαλνληζκνύ. 



Άξζξν 13. ΣΟ ΑΓΗΑΗΡΔΣΟ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ 

Οη ηίηινη ηεο Δηαηξείαο είλαη αδηαίξεηνη.           

Σε πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ ζπγθπξίσλ κηαο κεηνρήο είηε ιόγσ ελερύξαζεο, θπξηόηεηαο εμ 
αδηαηξέηνπ, επηθαξπίαο ή άιιεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία γίλεηαη δηαρσξηζκόο ησλ δηθαησκάησλ επί 
ησλ κεηνρώλ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ ελάζθεζε ησλ 
ζρεηηθώλ δηθαησκάησλ επί ησλ κεηνρώλ απηώλ κέρξη όηνπ νξηζηεί έλα πξόζσπν πνπ ζα 
αληηπξνζσπεύεη ηηο ελ ιόγσ κεηνρέο ελώπηνλ ηεο Δηαηξείαο. 

Ο ςηιόο θύξηνο αληηπξνζσπεύεη ηνπο επηθαξπσηέο εθηόο θη αλ ζπκθσλεζεί ή απνθαζηζηεί άιισο 
ζρεηηθά κε ηελ πξάμε πνπ ζπληζηά ηελ επηθαξπία. Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμύ ηνπ ςηινύ θπξίνπ 
θαη ηνπ επηθαξπσηή αλαθνξηθά κε ηελ ύπαξμε ή ηελ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο ή δηάηαμεο, 
κόλν ν ςηιόο θύξηνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη λα ιάβεη κέξνο ζηελ 
ςεθνθνξία. 
 

Άξζξν 14. ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΔ ΟΜΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΑΝΑΛΖΦΖ ΜΔΣΟΥΧΝ 

Η Δηαηξεία κπνξεί λα εθδίδεη νκνινγίεο κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ή δηθαηώκαηα αλάιεςεο 
κεηνρώλ πνπ ζπλδένληαη ή όρη κε ηηο νκνινγίεο, είηε κε απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζε ζπδήηεζε 
κε ζέκα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ή δπλάκεη απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζην 
πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ. 

Οη θάηνρνη κεηαηξέςηκσλ νκνινγηώλ ή δηθαησκάησλ αλάιεςεο κεηνρώλ πνπ εθδίδνληαη ράξε ζηε 
ζπλεξγαζία ηεο Δηαηξείαο έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε κόλνλ ζπκβνπιεπηηθά.  

 
Άξζξν 15. ΔΞΑΓΟΡΑ ΗΓΗΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ 

§1. Η Δηαηξεία κπνξεί, ρσξίο πξνεγνύκελε έγθξηζε από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ζύκθσλα κε ηα 
άξζξα 7:215θ.ε. ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ θαη εληόο ηνπ ρξνληθνύ πιαηζίνπ πνπ ηάζζνπλ 
νη παξνύζεο δηαηάμεηο, λα εμαγνξάζεη, κέζσ ρξεκαηηζηεξίνπ ή εθηόο, ηηο ίδηεο κεηνρέοηεο, πνπ 
αληηζηνηρνύλ θαη’ αλώηαην όξην ζην 20% ησλ εθδνζεηζώλ κεηνρώλ, έλαληη λόκηκεο ηηκήο πνπ δελ 
ζα είλαη ζε θακία πεξίπησζε (α) ρακειόηεξε από ην είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο 
κεηνρήο ηεο εηαηξείαο όπσο δηακνξθώζεθε ην δηάζηεκα ησλ ηξηάληα (30) ηειεπηαίσλ εκεξώλ 
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο, πνπ πξνεγείηαη ηεο εμαγνξάο θαη (β) πςειόηεξε από 
ην είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο όπσο δηακνξθώζεθε ην 
δηάζηεκα ησλ ηξηάληα (30) ηειεπηαίσλ εκεξώλ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο, πνπ 
πξνεγείηαη ηεο εμαγνξάο. Η ελ ιόγσ έγθξηζε ρνξεγείηαη γηα δηάζηεκα πέληε εηώλ από ηελ 
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πιήξσζεο ηεο αλαβιεηηθήο αίξεζεο πεξί ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
παξόληνο θαηαζηαηηθνύ, όπσο απηή εγθξίζεθε κε ηελ από 13 Μαΐνπ 2019 απόθαζε ηεο Έθηαθηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ. 

Η πξνβιεπόκελε σο άλσ έγθξηζε αθνξά επίζεο ηελ εμαγνξά κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο, ζην 
ρξεκαηηζηήξην ή εθηόο ρξεκαηηζηεξίνπ, από άκεζε ζπγαηξηθή απηήο, όπσο απηή νξίδεηαη θαη ζύκθσλα 
κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο 7:221 θ. επ.ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη 
Δλώζεσλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε ελ ιόγσ εμαγνξά πξαγκαηνπνηεζεί από άκεζα ειεγρόκελε 
ζπγαηξηθή, ηα κεξίζκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηνρέο ηεο ζπγαηξηθήο επηζηξέθνπλ ζηε 
ζπγαηξηθή. 
 

§2. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ εμαγνξά ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο 
ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ, γηα ινγαξηαζκό ηεο Δηαηξείαο, ησλ 
κεηνρώλ ηεο, εθόζνλ ε ελ ιόγσ εμαγνξά είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνθεπρζεί ε ζνβαξή επηθείκελε 
δεκία ηεο Δηαηξείαο. Η ελ ιόγσ έγθξηζε ηζρύεη γηα δηάζηεκα ηξηώλ εηώλ από ηελ εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ηεο πιήξσζεο ηεο αλαβιεηηθήο αίξεζεο πεξί ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξόληνο 
θαηαζηαηηθνύ, όπσο απηή εγθξίζεθε κε ηελ από 13 Μαΐνπ 2019 απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ, ζηα Παξαξηήκαηα ηεο Moniteur Belge (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηνπ Βαζηιείνπ 
ηνπ Βειγίνπ). 
 

§3. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί νπνηεδήπνηε λα κεηαβηβάζεη κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ 
ηεο Δηαηξείαο ζε ηηκή πνπ ζα θαζνξίζεη ην ίδην, είηε εληόο είηε εθηόο ρξεκαηηζηεξίνπ, ή ζην πιαίζην 
ηεο πνιηηηθήο ακνηβώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ή ησλ κειώλ ΓΣ ηεο Δηαηξείαο ή γηα λα απνθεπρζεί ε 
ζνβαξή επηθείκελε δεκία ηεο Δηαηξείαο. Η παξνύζα έγθξηζε θαιύπηεη ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ 
ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη ε άκεζε ζπγαηξηθή ηεο θαηά ην λόεκα πνπ έρεη ν όξνο απηόο ζηνλ 
Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ. Η έγθξηζε είλαη έγθπξε ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό, αλεμαξηήησο 



ηνπ γεγνλόηνο όηη ε κεηαβίβαζε ιακβάλεη ρώξα γηα λα απνθεπρζεί ε ζνβαξή επηθείκελε δεκία ηεο 
Δηαηξείαο ή ζε άιιε πεξίπησζε. 
 

Άξζξν 16. ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ 

Οη κεηνρέο ή άιινη ηίηινη πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ Δηαηξεία κπνξνύλ λα πηζηνπνηεζνύλ 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλθαη Δλώζεσλ.         

Η απόθαζε ηεο Δηαηξείαο λα ζπλεξγαζηεί όζνλ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε ιακβάλεηαη από ην 
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαηόπηλ γξαπηήο αίηεζεο ηνπ κειινληηθνύ εθδόηε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ. Τν 
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα απνθαζίζεη όηη ε Δηαηξεία ζα επσκηζηεί εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη 
ην θόζηνο κηαο ηέηνηαο πηζηνπνίεζεο θαη ην θόζηνο δεκηνπξγίαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ εθδόηε ησλ 
πηζηνπνηεηηθώλ, ζηνλ βαζκό πνπ κηα ηέηνηα θαηαβνιή είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο. 

Οπνηνζδήπνηε θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνύ ή εθδόηεο ή ηξίηνο κπνξεί λα δεηήζεη κόλν ηε βνήζεηα ηεο 
Δηαηξείαο ζην πιαίζην ηεο έθδνζεο εάλ ε ηειεπηαία έρεη επηβεβαηώζεη γξαπηώο ζηνλ εθδόηε όηη ζα 
ηνλ βνεζήζεη. Οη θάηνρνη ηέηνησλ πηζηνπνηεηηθώλ κπνξνύλ λα αζθνύλ κόλνλ ηα εθ ηνπ λόκνπ 
δηθαηώκαηά ηνπο εθόζνλ ε κνξθή ησλ πηζηνπνηεηηθώλ όπσο θαη ε απόδεημε ηεο θαηνρήο ησλ 
εγγεγξακκέλσλ πηζηνπνηεηηθώλ έρνπλ εγθξηζεί γξαπηώο εθ ησλ πξνηέξσλ από ηελ Δηαηξεία. 

Έλαο εθδόηεο πηζηνπνηεηηθώλ, είηε απηά έρνπλ εθδνζεί κε ηε βνήζεηα ηεο Δηαηξείαο είηε όρη, ν 
νπνίνο έρεη ηελ πξόζεζε λα ζπκκεηάζρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη λα αζθήζεη ηα δηθαηώκαηα ςήθνπ 
πνπ απνξξένπλ από ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ηίηινπο πξέπεη λα ηεξεί ηηο εηδηθέο δηαηππώζεηο 
απνδνρήοπνπ εμεηδηθεύνληαη ζην άξζξν 35. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗI.ΓΗΟΗΚΖΖ – ΔΛΔΓΥΟ 
 

Κευάλαιο 1 – Διοικητικό Σσμβούλιο 

 
Άξζξν 17. ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. 

Η εηαηξεία δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πνπ απνηειείηαη από ηξία έσο δεθαπέληε κέιε, 
θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, κεηόρνπο ή κε, νη νπνίνη δηνξίδνληαη γηα ζεηεία δηάξθεηαο έσο ηξηώλ εηώλ 
από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη δύλαηαη λα αλαθιεζνύλ αλά πάζα ζηηγκή κέζα ζην δηάζηεκα απηό 
από ηελ ηειεπηαία. Τα κέιε ηνπ ΓΣ κπνξνύλ λα επαλεθιέγνληαη. 

Όηαλ έλα λνκηθό πξόζσπν νξίδεηαη κέινο ηνπ ΓΣ, νθείιεη λα νξίζεη έλαλ κόληκν αληηπξόζσπν 
πνπ ζα είλαη θπζηθό πξόζσπν θαη ζα έρεη ηελ επζύλε ηεο αλάιεςεο ηνπ ξόινπ απηνύ ζην 
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Ο νξηζκόο θαη ε 
παύζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ κόληκνπ αληηπξνζώπνπ ππόθεηληαη ζηνπο ίδηνπο θαλόλεο δεκνζηόηεηαο 
πνπ ζα ίζρπαλ εάλ αλαιάκβαλαλ απηόλ ην ξόιν ζην δηθό ηνπο όλνκα θαη γηα δηθό ηνπο ινγαξηαζκό. 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 7:86 ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ, κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε εηώλ 
από ηελ εκεξνκελία δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο ζην ρξεκαηηζηήξην Euronext 
Brussels, ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ από θάζε θύιν πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλόινπ απηώλ. Ο ειάρηζηνο δε απαηηνύκελνο αξηζκόο 
ζα ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκό.Δάλ ην κέινο ηνπ ΓΣ είλαη λνκηθό πξόζσπν, ν 
κόληκνο αληηπξόζσπόο ηνπ ζα θαζνξίδεη εάλ ζα είλαη άλδξαο ή γπλαίθα θξνληίδνληαο λα ηεξείηαη ε 
παξαπάλσ ζύλζεζε. 

Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ε ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ δελ πιεξνί ή έρεη παύζεη λα 
πιεξνί ηνπο πξνβιεπόκελνπο ζην πξνεγνύκελν εδάθην όξνπο, ε πξώηε Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ ζα 
ζπγθιεζεί ζα ζπζηήζεη έλα Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πνπ ζα πιεξνί ηηο ελ ιόγσ απαηηήζεηο ρσξίο λα ζίγεη 
ηε λνκηκόηεηα ηεο ζύλζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κέρξη ηόηε. Κάζε άιινο δηνξηζκόο 
ζεσξείηαη άθπξνο. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ρεξεύζεη πξόσξα κηα ζέζε ζην Γηνηθεηηθό 
Σπκβνύιην, ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ ΓΣ έρνπλ δηθαίσκα λα αλαιάβνπλ πξνζσξηλά ηελ άδεηα 
ζέζε. Η πξώηε Γεληθή Σπλέιεπζε πξέπεη λα επηβεβαηώζεη ηελ εληνιή ηνπ δηνξηζκέλνπ κέινπο ΓΣ. 
Δάλ επηβεβαησζεί, ην δηνξηζκέλν κέινο ΓΣ ζέηεη ηέινο ζηελ εληνιή ηνπ πξνθαηόρνπ ηνπ, εθηόο θη 
αλ Γεληθή Σπλέιεπζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. Δάλ δελ ππάξμεη επηβεβαίσζε, ε εληνιή ηνπ 
δηνξηζκέλνπ κέινπο ΓΣ παίξλεη ηέινο κεηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ρσξίο ην γεγνλόο απηό λα ζίγεη ηε 
λνκηκόηεηα ηεο ζύλζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κέρξη ηόηε. 

Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ησλ νπνίσλ ε ζεηεία πιεζηάδεη ζηε ιήμε ηεο παξακέλνπλ 
ζηε ζέζε ηνπο γηα όζν δηάζηεκα ε Γεληθή Σπλέιεπζε, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, δελ πξνρσξά ζε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δελ απνηεινύληαλ πιένλ από ηνλ 



ειάρηζην αξηζκό κειώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ην λόκν ή ην θαηαζηαηηθό. 
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην εθιέγεη από ηα κέιε ηνπ ηνλ Πξόεδξν. Τνλ Πξόεδξν, όηαλ απνπζηάδεη, 

αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο θαη απηόλ όηαλ απνπζηάδεη, άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
πνπ έρεη νξηζηεί από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. Δπί ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 
  

Άξζξν 18. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. 
§1. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δηαζέηεη ηηο επξύηεξεο εμνπζίεο γηα λα ελεξγήζεη θάζε πξάμε πνπ 

είλαη απαξαίηεηε ή πξόζθνξε γηα ηελ επόδσζε ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ, κε ηελ εμαίξεζε όζσλ 
αλαηίζεληαη από ην λόκν ή ην παξόλ θαηαζηαηηθό ζε άιιν όξγαλν ηεο εηαηξείαο. 
 

§2.Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα κεηαβηβάζεη εηδηθέο θαη πεξηνξηζκέλεο εμνπζίεο ζηνλ 
Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν ή ζε έλα ή πεξηζζόηεξα πξόζσπα ηεο αξεζθείαο ηνπ. 
 

§3. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δεκηνπξγεί ζηνπο θόιπνπο ηνπ κηα επηηξνπή ειέγρνπ (ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 7:99 ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ) θαη κηα επηηξνπή ακνηβώλ θαη δηνξηζκνύ (ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 7:100 ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ) ή δύν μερσξηζηέο επηηξνπέο. Οη ζρεηηθέο κε 
ηε ζύλζεζε δηαηάμεηο, νη εμνπζίεο θαη ν ξόινο ησλ ελ ιόγσ επηηξνπώλ πξνβιέπνληαη ζηνλ ράξηε 
δηαθπβέξλεζεο πνπ ζπληάζζεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί, γηα λα 
πξνεηνηκαζηεί γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο, λα ζπζηήλεη ζηνπο θόιπνπο ηνπ θη άιιεο 
επηηξνπέο ηνλ αξηζκό ησλ νπνίσλ νξίδεη ην Σπκβνύιην, κε ζύλζεζε θαη αξκνδηόηεηεο πνπ 
πξνβιέπνληαη από ην λόκν θαη ην παξόλ θαηαζηαηηθό. 
 

Άξζξν 19. ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ. 

§1. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζπλεδξηάδεη κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ή ηνπ 
Γηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ θάζε θνξά πνπ ην επηηάζζεη ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο ή θαηόπηλ 
αηηήκαηνο δύν κειώλ ηνπ ΓΣ. 

Οη πξνζθιήζεηο πξέπεη λα απνζηέιινληαη γξαπηώο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν επηθνηλσλίαο κε 
δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο, ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία πνπ 
έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαζεο, εθηόο από επείγνπζεο πεξηπηώζεηο πνπ 
δηθαηνινγνύληαη ζηελ πξόθιεζε ή ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο. Κάζε κέινο ηνπ ΓΣ κπνξεί λα αξλεζεί 
ηελ πξόζθιεζε. 

Κάζε κέινο ηνπ ΓΣ πνπ παξίζηαηαη ζε κηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ζηελ νπνία 
εθπξνζσπείηαη ζεσξείηαη όηη έρεη πξνζθιεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηππώζεηο ή όηη έρεη αξλεζεί ηελ 
πξόζθιεζή ηνπ. 

Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνπλ ρώξα ηελ εκέξα, ηελ ώξα θαη ζηνλ ηόπν 
πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ πξόζθιεζε. 
 

§2. Σην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξνεδξεύεη ν Πξόεδξνο. Τνλ Πξόεδξν, όηαλ απνπζηάδεη, 
αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο θαη απηόλ όηαλ απνπζηάδεη, άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
 

Άξζξν 20. ΑΠΑΡΣΗΑ 

§1. Κάζε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ιακβάλεηαη εγθύξσο κόλν όηαλ παξίζηαληαη ή 
αληηπξνζσπεύνληαη ζε απηό ην ήκηζπ πιένλ ελόο ησλ κειώλ ηνπ. 

 
§2. Η απαξηία πνπ απαηηείηαη ζηελ παξάγξαθν 1 δελ ηζρύεη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 

1° ζε πεξίπησζε απξόβιεπηεο θαηάζηαζεο πνπ ππνρξεώλεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα ιάβεη 
κέηξα πνπ ζα πξνβιέπνληαλ δηαθνξεηηθά από ην λόκν ή γηα λα απνθύγεη ηελ επηθείκελε δεκία 
ηεο Δηαηξείαο. 
 

§3. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κέζσ ηειεθσληθήο δηάζθεςεο ή κέζσ 
βηληενδηάζθεςεο ή κε ρξήζε θάζε άιινπ κέζνπ επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 
λα ζπλεδξηάδνπλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Κάζε κέινο ηνπ ΓΣ πνπ ζπκκεηέρεη ζε κηα ζπλεδξίαζε 
ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα παξάγξαθν 3 ζεσξείηαη όηη είλαη παξώλ ζηε ζπλεδξίαζε. 
 

§4. Κάζε κέινο ηνπ ΓΣ κπνξεί λα δώζεη γξαπηό πιεξεμνύζην ζε άιιν κέινο ηνπ ΓΣ ώζηε λα ηνλ 
εθπξνζσπήζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θάζε άιιν κέζν επηθνηλσλίαο 



πνπ αθήλεη γξαπηά ίρλε. Κάζε κέινο ηνπ ΓΣ πνπ εθπξνζσπείηαη ζε κηα ζπλεδξίαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ζεσξείηαη όηη είλαη παξώλ ζηε ζπλεδξίαζε γηα 
ηνλ θαζνξηζκό ηεο απαξηίαο. 

Έλα κέινο ηνπ ΓΣ κπνξεί λα εθπξνζσπεί πνιινύο από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη λα ςεθίδεη 
αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ πιεξεμνύζησλ πνπ ηνπ έρνπλ ρνξεγήζεη. 
 

Άξζξν 21. ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

Όιεο νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 
ςεθηζάλησλ. 
 

Άξζξν 22. ΤΓΚΡΟΤΖ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ 

Τν κέινο ηνπ ΓΣ πνπ έρεη άκεζν ή έκκεζν ζπκθέξνλ ην νπνίν ζπγθξνύεηαη κε απόθαζε ή 
δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξέπεη λα θάλεη γλσζηό ην ελ ιόγσ ζπκθέξνλ 
ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ θαη ην Γηνηθεηηθό 
Σπκβνύιην θαη ε Δηαηξεία νθείινπλ λα ην ειέγμνπλ θαη λα ηεξήζνπλ ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 7:96 ηνπ 
Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ. 

Δάλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο κέιε ηνπ ΓΣ έρνπλ αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα θαη ε θείκελε 
λνκνζεζία ηνύο απαγνξεύεη λα ιάβνπλ κέξνο ζηε ζπδήηεζε ή ζηελ ςεθνθνξία, ηόηε ε απόθαζε 
ιακβάλεηαη εγθύξσο από ηελ πιεηνςεθία ησλ άιισλ κειώλ ηνπ ΓΣ αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε κε 
επίηεπμεο ηεο απαξηίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 21. Δάλ όια ηα κέιε ηνπ ΓΣ έρνπλ 
αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα, ε απόθαζε ιακβάλεηαη εγθύξσο από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

Κάζε πξόηαζε απόθαζεο πνπ αθνξά ζπλαιιαγή κε πξόζσπν πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο 
ηνπ άξζξνπ 7:97 ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ πξέπεη λα ππόθεηηαη πξνεγνπκέλσο ζηελ θξίζε 
κηαο επηηξνπήο ζπγθξνηνύκελεο από ηξία αλεμάξηεηα κέιε ηνπ ΓΣ ζύκθσλα κε ην παξόλ άξζξν. Η 
ελ ιόγσ πξόηαζε ζα πηνζεηείηαη ή ζα γίλεηαη δεθηή αθνύ πξώηα γλσκνδνηήζεη ζεηηθά πεξί ηνύηνπ 
ε ελ ιόγσ επηηξνπή. 
 

Άξζξν 23. ΟΜΟΦΧΝΔ ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 

Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη κε νκόθσλε ζπλαίλεζε ησλ 
κειώλ ηνπ ΓΣ εθθξαζκέλε γξαπηώο, ηα δε κέιε ηνπ ΓΣ πξέπεη λα ππνγξάθνπλ όινη ην ίδην έγγξαθν 
ή πεξηζζόηεξα πξσηόηππα απηνύ. 

Άξζξν 24. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 

Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κλεκνλεύνληαη ζηα πξαθηηθά ηα νπνία ππνγξάθνληαη 
από ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Γξακκαηέα θαη όπνηα κέιε ηνπ ΓΣ ην επηζπκνύλ. Μεηά ην πέξαο ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηνπ ΓΣ απνζηέιιεηαη αληίγξαθν ησλ πξαθηηθώλ ζε όια ηα κέιε ηνπ. Τα ελ ιόγσ 
πξαθηηθά ελζσκαηώλνληαη ζε έλα εηδηθό κεηξών όπνπ θαηαγξάθνληαη ηα πξαθηηθά. 

Τα αληίγξαθα ή ηα απνζπάζκαηα γηα ην δηθαζηήξην ή άιινλ απνδέθηε ππνγξάθνληαη από ηνλ 
Πξόεδξν, ηα δύν κέιε ηνπ ΓΣ ή από ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν. 
 

Άξζξν 25. ΥΑΡΣΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη γηα άιινπο θαλόλεο 
πνπ ηζρύνπλ αλαθνξηθά κε ηνλ ράξηε δηαθπβέξλεζεο. 
 

Κευάλαιο 2 – Διεσθύνων Σύμβοσλος 

 
Άξζξν 26. ΓΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΚΛΖΖ 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δηνξίδεη θαη αλαθαιεί ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν. 

 
Άξζξν 27. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

Δθηόο από ηηο εηδηθέο αξκνδηόηεηεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ν 
Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ 
αληηπξνζώπεπζή ηεο πάληα ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο δηαρείξηζεο. 

Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο επζύλεηαη επίζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ. 

Σην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί από ην παξόλ θαηαζηαηηθό, ν Γηεπζύλσλ 
Σύκβνπινο κπνξεί επίζεο λα αλαζέηεη εηδηθέο αξκνδηόηεηεο ζε κηα εθηειεζηηθή επηηξνπή, ή ζε θάζε 



άιιν πξόζσπν. Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ επηκέξνπο αλάζεζε απηώλ ησλ 
εηδηθώλ αξκνδηνηήησλ. 
 

Κευάλαιο 3 – Αντιπροσώπεσση 

 
Άξζξν 28. ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Η εηαηξεία εθπξνζσπείηαη έγθπξα ζε θάζε πξάμε πνπ ζπλνκνινγεί θαη ελώπηνλ ηνπ λόκνπ: 
1° από δύν κέιε ηνπ ΓΣ πνπ ελεξγνύλ από θνηλνύ, 
2° από ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν, ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο δηαρείξηζεο θαη άιισλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπ έρνπλ ρνξεγεζεί θαη 
3° από θάζε άιιν πξόζσπν πνπ ελεξγεί ζην πιαίζην ηεο εληνιήο πνπ ηνπ έρεη δνζεί από ην 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ή από ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
 

Κευάλαιο 4 – Αμοιβές 

Άξζξν 29. ΑΜΟΗΒΔ 

Η εηαηξεία είλαη εμνπζηνδνηεκέλε λα παξεθθιίλεη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7:91, εδ. 1 θαη 2 
ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ όζνλ αθνξά θάζε πξόζσπν πνπ εκπίπηεη άκεζα ή έκκεζα ζην 
πεδίν εθαξκνγήο ησλ ελ ιόγσ δηαηάμεσλ. 
 

Άξζξν 30. ΔΞΟΓΑ ΚΑΗ ΓΑΠΑΝΔ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ Γ 

Τα κέιε ηνπ ΓΣ απνδεκηώλνληαη γηα ηα εύινγα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο ζηα νπνία έρνπλ 
αηηηνινγεκέλα πξνβεί θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ξόινπ ηνπο. 
 

Κευάλαιο 5 – Έλεγτος 
 

Άξζξν 31. ΔΛΔΓΥΟ. 
Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ησλ εηήζησλ ηζνινγηζκώλ θαη ηεο θαλνληθόηεηαο ησλ 

πξάμεσλ πνπ ζα δηαπηζησζνύλ ζηνπο εηήζηνπο ηζνινγηζκνύο πξέπεη λα αλαηίζεηαη ζε έλαλ ή 
πεξηζζόηεξνπο ειεγθηέο. Ο ή νη ειεγθηέο δηνξίδνληαη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ από 
ηνπο επηζεσξεηέο επηρεηξήζεσλ θαη πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην δεκόζην κεηξών ησλ 
επηζεσξεηώλ επηρεηξήζεσλ ή ζηηο εγγεγξακκέλεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο. Η ζεηεία ησλ ειεγθηώλ 
δηαξθεί ηξία έηε κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ. Υπό 
πνηλή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο-απνθαηάζηαζεο δεκίαο, κπνξνύλ λα αλαθιεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ζεηείαο ηνπο κόλν από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη γηα βάζηκνπο ιόγνπο. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV. ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ. 

 
Άξζξν 32. ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ – ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ. 

Η Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ζπλεδξηάδεη θάζε έηνο ηε δεύηεξε Πέκπηε ηνπ Μαΐνπ 
ζηηο 10 π.κ. Ώξα Κεληξηθήο Δπξώπεο ζηηο Βξπμέιιεο (Βέιγην) ή ζηε Λεπθσζία (Κύπξνο). Δάλ ε εκέξα 
απηή ζπκπίπηεη κε αξγία ζην Βέιγην ή ηελ Κύπξν, ηόηε ε Γεληθή Σπλέιεπζε ιακβάλεη ρώξα ηελ ίδηα ώξα 
είηε ηελ πξνεγνύκελε είηε ηελ επόκελε εκέξα, όπσο απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. 

Οη άιιεο γεληθέο ζπλειεύζεηο ησλ κεηόρσλ ζπλεδξηάδνπλ ηελ εκέξα, ηελ ώξα θαη ζηνλ ηόπν πνπ 
αλαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. Δπίζεο, κπνξνύλ λα ιάβνπλ ρώξα θαη ζε άιινπο ηόπνπο εθηόο 
ηεο εηαηξηθήο έδξαο. 
 

Άξζξν 33. ΤΓΚΛΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ. 
Οη ηαθηηθέο γεληθέο ζπλειεύζεηο, εηδηθέο θαη έθηαθηεο, ζπγθαινύληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

ή από ηνλ ή ηνπο ειεγθηέο. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ή ν ή νη ειεγθηέο έρνπλ ππνρξέσζε λα 
ζπγθαιέζνπλ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε εθόζνλ ην δεηήζνπλ νη κέηνρνη πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ην έλα 
δέθαην(1/10) ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 

Κάζε ζύγθιεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ. Κάζε 
ζύγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξέπεη λα ππνγξάθεηαη έγθπξα από ηνλ Πξόεδξν, ηνλ 
Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν ή θάζε άιιν πξόζσπν πνπ έρεη νξηζηεί από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. 

Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα απνπνηεζεί ην δηθαίσκά ηνπ γηα ιήςε πξόζθιεζεο. Δθόζνλ παξίζηαηαη ή 
εθπξνζσπείηαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, ν κέηνρνο ζεσξείηαη ελ πάζε πεξηπηώζεη όηη έρεη ζπγθιεζεί 
ζύκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο δηαηππώζεηο ή όηη έρεη παξαηηεζεί ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ λα ιακβάλεη 



πξόζθιεζε. 
 

Άξζξν 34. ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 
§1. Η Γεληθή Σπλέιεπζε δελ δύλαηαη λα ζπλεδξηάδεη ή λα απνθαζίδεη έγθπξα γηα ζέκαηα ηα νπνία 

δελ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ε νπνία έρεη αλαθνηλσζεί, ή ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη 
ζησπεξά ζε απηή. 

 
§2. Έλαο ή πεξηζζόηεξνη κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ από θνηλνύ ηνπιάρηζηνλ ην 3% ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο δύλαηαη/-ληαη, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλ 
θαη Δλώζεσλ, λα δεηήζεη/-νπλ ηελ πξόζζεζε ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη δύλαηαη/-ληαη 
λα θαηαζέζεη/-νπλ πξνηάζεηο ςεθίζκαηνο πνπ αθνξνύλ ηα ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε ή λα πξνζηεζνύλ λέα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα 
πξνζθνκίζεη/-νπλ απνδεηθηηθό ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ ηνπ/ηνπο θαηά ηε ζηηγκή ηνπ αηηήκαηόο 
ηνπ/ηνπο, γηα ηηο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, κέζσ ελόο πηζηνπνηεηηθνύ πνπ ζα απνδεηθλύεη ηελ εγγξαθή 
ησλ κεηνρώλ ζην κεηξών κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο ή, γηα ηηο άπιεο κεηνρέο, κέζσ ελόο πηζηνπνηεηηθνύ 
πνπ ζα έρεη εθδνζεί από έλαλ εγθεθξηκέλν ζεκαηνθύιαθα ινγαξηαζκνύ ή από έλα ίδξπκα 
δηαθαλνληζκνύ πνπ ζα βεβαηώλεη  ηελ εγγξαθή ζε έλαλ ηξερνύκελν ινγαξηαζκό ησλ κεηνρώλ γηα 
έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ινγαξηαζκνύο πνπ θαηαξηίδνληαη από ηνλ εγθεθξηκέλν ζεκαηνθύιαθα 
ινγαξηαζκώλ ή ην ίδξπκα δηαθαλνληζκνύ. 

Τν ελ ιόγσ δηθαίσκα δελ ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε ηεο δεύηεξεο Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ 
ζπγθαιείηαη ιόγσ κε επίηεπμεο ηεο απαξηίαο θαηά ηελ πξώηε Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ζύκθσλα κε 
ηνλ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ. 

Τα λέα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ή/θαη νη πξνηάζεηο ςεθίζκαηνο πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη 
ζηελ εηαηξεία κέζσ ελόο ππνγεγξακκέλνπ πξσηνηύπνπ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή (πεξίπησζε 
θαηά ηελ νπνία ην έληππν ζα πξέπεη λα θέξεη ειεθηξνληθή ππνγξαθή βάζεη ηεο ηζρύνπζαο 
βειγηθήο λνκνζεζίαο) ην αξγόηεξν έσο ηελ εηθνζηή δεύηεξε εκεξνινγηαθή εκέξα πξηλ από ηε 
ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Η εηαηξεία ζα πξέπεη λα εθδώζεη κηα αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα 
δηάηαμε ην αξγόηεξν έσο ηε δέθαηε πέκπηε εκεξνινγηαθή εκέξα πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο. 
 

Άξζξν 35. ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ 
 

 (α) Όξνη απνδνρήο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε 

Έλαο κέηνρνο πνπ επηζπκεί λα παξεπξεζεί θαη λα ζπκκεηάζρεη κε κηα Γεληθή Σπλέιεπζε πξέπεη: 
1° λα είλαη θάηνρνο ησλ κεηνρώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην όλνκά ηνπ κέρξη ηα κεζάλπρηα, 

ώξα Κεληξηθήο Δπξώπεο, ηεο δεθάηεο ηεηάξηεο εκεξνινγηαθήο εκέξαο πξηλ από ηελ εκεξνκελία 
ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο (εθεμήο ε «εκεξνκελία θαηαρώξηζεο»), είηε κέζσ ηεο εγγξαθήο 
ζην κεηξών κεηνρώλ ζηελ πεξίπησζε ησλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ή κέζσ ηεο εγγξαθήο ζε έλαλ 
ινγαξηαζκό πνπ έρεη αλνηρηεί ζε έλαλ εγθεθξηκέλν ζεκαηνθύιαθα ινγαξηαζκώλ ή έλα ίδξπκα 
δηαθαλνληζκνύ ζηελ πεξίπησζε ησλ άπισλ κεηνρώλ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ πνπ 
θαηέρεη ν κέηνρνο ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη 

2° λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ εηαηξεία (ή ζην πξόζσπν πνπ έρεη νξηζηεί από εθείλε) ηελ πξόζεζή ηνπ 
λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπλεδξίαζε επηζηξέθνληαο έλα ππνγεγξακκέλν πξσηόηππν ζε έληππε κνξθή, ή, 
εάλ επηηξέπεηαη από ηελ εηαηξεία ζηελ πξόζθιεζε γηα ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, απνζηέιινληαο 
ειεθηξνληθά έλα έληππν (πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην έληππν ζα πξέπεη λα θέξεη ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή βάζεη ηεο ηζρύνπζαο βειγηθήο λνκνζεζίαο) ην αξγόηεξν έσο ηε δέθαηε έθηε 
εκεξνινγηαθή εκέξα πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Δπηπιένλ, νη θάηνρνη ησλ 
άπισλ κεηνρώλ πξέπεη, ην αξγόηεξν έσο ηελ ίδηα εκέξα κε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, λα 
παξέρνπλ ζηελ εηαηξεία (ή ζην πξόζσπν πνπ έρεη νξηζηεί από εθείλε) ή λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 
παξνρή πξνο ηελ εηαηξεία (ή ζην πξόζσπν πνπ έρεη νξηζηεί από εθείλε) ηνπ πξσηνηύπνπ ελόο 
πηζηνπνηεηηθνύ ην νπνίν έρεη εθδνζεί από έλαλ εγθεθξηκέλν ζεκαηνθύιαθα ινγαξηαζκνύ ή έλα 
ίδξπκα δηαθαλνληζκνύ θαη ην νπνίν ζα βεβαηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνληαη από ηνλ 
ελδηαθεξόκελν κέηνρν θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαρώξηζεο, γηα ηηο νπνίεο θνηλνπνίεζε ηελ 
πξόζεζή ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

Ο εθδόηεο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ γηα ηηο νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ 
εηαηξεία ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο εθδόηεο, ελώ εθείλε ζα πξνρσξήζεη ζηε ζρεηηθή εγγξαθή ηνπο ζην 



κεηξών ησλ κεηνρώλ. Έλαο εθδόηεο πνπ δελ έρεη πξνζρσξήζεη ζηελ ελ ιόγσ γλσζηνπνίεζε ηεο 
ηδηόηεηάο ηνπ ζηελ εηαηξεία δύλαηαη κόλν λα ςεθίζεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, εάλ ε γξαπηή 
γλσζηνπνίεζε πνπ δειώλεη ηελ πξόζεζή ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε αλαθέξεη ηελ 
ηδηόηεηα ηνπ σο εθδόηεο. Έλαο εθδόηεο πηζηνπνηεηηθώλ γηα ηηο άπιεο κεηνρέο πξέπεη λα 
γλσζηνπνηήζεη ηελ ηδηόηεηά ηνπ ζηελ εηαηξεία πξηλ από ηελ ςεθνθνξία, κέζσ κηαο γξαπηήο 
γλσζηνπνίεζεο δειώλνληαο ηελ πξόζεζή ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, δηαθνξεηηθά νη 
ελ ιόγσ κέηνρνη δελ ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ςεθνθνξία. 
 (β)  Δμνπζηνδνηήζεηο θαη πιεξεμνύζηα 

Κάζε κέηνρνο πνπ έρεη ην δηθαίσκα ςήθνπ δύλαηαη είηε λα ζπκκεηέρεη απηνπξνζώπσο ζηε Γεληθή 
Σπλέιεπζε είηε λα εμνπζηνδνηήζεη έλα άιιν πξόζσπν, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα άξζξα 
7:142 θ. επ. ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ, ην νπνίν δελ πξέπεη αλαγθαζηηθά λα είλαη κέηνρνο, 
γηα λα ηνλ εθπξνζσπήζεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Έλαο κέηνρνο δύλαηαη λα δηνξίζεη γηα κηα Γεληθή 
Σπλέιεπζε έλα κόλν πξόζσπν σο εληνινδόρν, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε βειγηθή 
λνκνζεζία επηηξέπεη ηνλ δηνξηζκό πεξηζζόηεξσλ εληνινδόρσλ. Ο δηνξηζκόο ελόο εληνινδόρνπ 
δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ελόο εληύπνπ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή (πεξίπησζε θαηά 
ηελ νπνία ην έληππν ζα πξέπεη λα θέξεη ειεθηξνληθή ππνγξαθή βάζεη ηεο ηζρύνπζαο βειγηθήο 
λνκνζεζίαο) ην νπνίν ζα δηαηίζεηαη ζηελ εηαηξεία. Τν ππνγεγξακκέλν πξσηόηππν έληππν ζε έληππε 
κνξθή ή ην έληππν ζε ειεθηξνληθή κνξθή πξέπεη λα παξαιεθζεί από ηελ εηαηξεία ην αξγόηεξν έσο ηε 
δέθαηε έθηε εκεξνινγηαθή εκέξα πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Κάζε 
δηνξηζκόο ελόο εληνινδόρνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο βειγηθήο λνκνζεζίαο όζνλ αθνξά 
ηε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ, ηελ ηήξεζε κεηξώσλ ή νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε. 
 (γ) Τξόπνη απνδνρήο 

Πξνηνύ γίλνπλ δεθηνί ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, νη θάηνρνη ηίηισλ ή ν εληνινδόρνο ηνπο πξέπεη λα 
ππνγξάςνπλ έλα θύιιν παξνπζίαο, δειώλνληαο ην όλνκά ηνπο, ην επώλπκό ηνπο θαη ηελ θαηνηθία ή 
ηελ εηαηξηθή κνξθή θαη ηελ έδξα, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ γηα ηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηε 
Γεληθή Σπλέιεπζε. Οη εθπξόζσπνη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ηα έγγξαθα 
πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ηδηόηεηα ησλ νξγάλσλ ηνπο ή ησλ εηδηθώλ πιεξεμνύζησλ. Τα θπζηθά 
πξόζσπα, νη κέηνρνη, ηα όξγαλα ή νη εληνινδόρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε πξέπεη 
λα κπνξνύλ λα απνδείμνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο. 
 

Άξζξν 36. ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

Η πξόζθιεζε δύλαηαη λα επηηξέπεη ζηνπο κεηόρνπο λα ςεθίδνπλ εμ απνζηάζεσο, δη’ 
αιιεινγξαθίαο ή κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο ηνπνζεζίαο ηεο εηαηξείαο, θαηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε 
απνζηέιινληαο έλα έληππν ζε έληππε κνξθή, ή εάλ επηηξέπεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξόζθιεζε, 
απνζηέιινληαο έλα έληππν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην έληππν ζα πξέπεη 
λα θέξεη ειεθηξνληθή ππνγξαθή βάζεη ηεο ηζρύνπζαο βειγηθήο λνκνζεζίαο), ην νπνίν ζα πξέπεη 
λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηεο εηαηξείαο. Τν ππνγεγξακκέλν πξσηόηππν έληππν ζε έληππε κνξθή 
πξέπεη λα παξαιεθζεί από ηελ εηαηξεία ην αξγόηεξν έσο ηε δέθαηε έθηε εκεξνινγηαθή εκέξα 
πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Η ζπκκεηνρή ζηελ ςεθνθνξία 
κέζσ ηεο απνζηνιήο ελόο εληύπνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή επηηξέπεηαη έσο ηελ πξνεγνύκελε 
εκεξνινγηαθή εκέξα πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

Τν ππόδεηγκα ηνπ εληύπνπ θαζνξίδεηαη από ηελ εηαηξεία, ζύκθσλα ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο 
δηαηάμεηο. 

Η εηαηξεία δύλαηαη, επίζεο, λα νξγαλώλεη κηα εμ απνζηάζεσο ςεθνθνξία πξηλ από ηε Γεληθή 
Σπλέιεπζε κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθώλ κεζόδσλ επηθνηλσλίαο, όπσο κεηαμύ άιισλ κέζσ ελόο ή 
πεξηζζόηεξσλ ηζηνηόπσλ. Θα πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξόζθιεζή ηεο ηηο πξνϋπνζέζεηο κηαο ηέηνηαο 
εμ απνζηάζεσο ςεθνθνξίαο. 

Η εηαηξεία, όηαλ δηνξγαλώλεη κηα ειεθηξνληθή εμ απνζηάζεσο ςεθνθνξία θαηά ηε Γεληθή 
Σπλέιεπζε, δηαζθαιίδεη είηε απνζηέιινληαο έλα έληππν ζε ειεθηξνληθή κνξθή είηε κέζσ άιισλ 
ειεθηξνληθώλ κεζόδσλ επηθνηλσλίαο, όηη είλαη ηθαλή, κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο λα ειέγρεη ηελ ηαπηόηεηα 
θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ γηα θάζε πξόζσπν πνπ ζα ςεθίδεη ειεθηξνληθά. 

Οη κέηνρνη πνπ ςεθίδνπλ εμ απνζηάζεσο πξέπεη λα ηεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 35 (α), έηζη ώζηε ε ςήθνο ηνπο λα ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο απαξηίαο θαη 
ηεο πιεηνςεθίαο ζηηο ςεθνθνξίεο. 
 

Άξζξν 37. ΔΡΧΣΖΔΗ 

Βάζεη θη εληόο ησλ νξίσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ, (α) ηα κέιε ηνπ ΓΣ 



απαληνύλ γξαπηώο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη από ηνπο κεηόρνπο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο είηε αλαθνξηθά κε ηελ έθζεζή ηνπο είηε γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε θαη (β) νη ειεγθηέο απαληνύλ γξαπηώο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη από ηνπο 
κεηόρνπο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο είηε αλαθνξηθά κε ηελ έθζεζή ηνπο είηε γηα ηα 
ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Η εηαηξεία πξέπεη λα ιακβάλεη γξαπηώο ηηο 
εξσηήζεηο ην αξγόηεξν έσο ηε δέθαηε έθηε εκέξα πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο. 
 

Άξζξν 38. ΑΠΑΡΣΗΑ 

Με ηελ επηθύιαμε ησλ εμαηξέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία ή από ην παξόλ 
θαηαζηαηηθό, νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο δύλαληαη λα ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 
ςεθηζάλησλ, εάλ είλαη παξόληεο ή αληηπξνζσπεύνληαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε νη κέηνρνη πνπ 
αληηπξνζσπεύνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Η ελ 
ιόγσ απαξηία δελ ηζρύεη θαηά ηε δεύηεξε Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ έρεη ηελ ίδηα εκεξήζηα δηάηαμε.  

 
Άξζξν 39. ΤΕΖΣΖΔΗ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ 

 
§1. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ζε κία ςήθν. 

 

  §2. Όιεο νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ ςεθηζάλησλ, 
εθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από ηνλ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ. Οη ςήθνη απνρήο ή ηα ιεπθά 
θαη ηα άθπξα δελ ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ησλ απαηηνύκελσλ ςήθσλ. 
 

§3. Οη ςεθνθνξίεο πξαγκαηνπνηνύληαη δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο, νλνκαζηηθά, κε γξαπηή ή 
ειεθηξνληθή ςήθν. 
 

Άξζξν 40. ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ 

Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε πξνεδξεύεη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή, απνπζία ηνπ, ν 
Αληηπξόεδξνο, ή απνπζία ηνπ, ην κέινο ηνπ ΓΣ πνπ έρνπλ δηνξίζεη ηα παξόληα ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε 
κέιε ηνπ ΓΣ. 

Ο Πξόεδξνο ηεο ζπλεδξίαζεο νξίδεη έλαλ Γξακκαηέα, ν νπνίνο δελ πξέπεη αλαγθαζηηθά λα είλαη 
κέηνρνο. 

Δάλ ν αξηζκόο ησλ παξόλησλ ή εθπξνζσπνύκελσλ κεηόρσλ ην δηθαηνινγεί, ε Γεληθή Σπλέιεπζε 
δύλαηαη λα επηιέγεη δύν ςεθνιέθηεο κεηαμύ ησλ κεηόρσλ ή ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο. 

Ο Πξόεδξνο, ν Γξακκαηέαο θαη νη ςεθνιέθηεο (θαηά πεξίπησζε) απνηεινύλ ην πξνεδξείν. 

Ο Πξόεδξνο δύλαηαη λα νξίδεη ηε ζύλζεζε ηνπ πξνεδξείνπ πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 
θαη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ δύλαηαη λα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκκεηερόλησλ 
πξηλ από ηελ έλαξμε. 
 

Άξζξν 41. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 

Τα πξαθηηθά ησλ Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ ππνγξάθνληαη από ηα κέιε ηνπ πξνεδξείνπ θαη ηνπο 
κεηόρνπο πνπ ην δεηνύλ. 

Τα ελ ιόγσ πξαθηηθά, πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ, 
θαηαρσξνύληαη ή δηαηεξνύληαη ζε έλα εηδηθό κεηξών. 

Τα απνζπάζκαηα θαη ηα αληίγξαθα ππόςε ηξίησλ ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, από δύν κέιε ηνπ ΓΣ ή από ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν. 
 

Άξζξν 42. ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΖ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην έρεη ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη, δηαξθνύζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, ζηηο πέληε 
εβδνκάδεο ηελ απόθαζε ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 32 ηνπ 
παξόληνο θαηαζηαηηθνύ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκώλ. Η ελ ιόγσ παξάηαζε δελ 
αθπξώλεη ηηο ππόινηπεο ιεθζείζεο απνθάζεηο, εθηόο εάλ ε Γεληθή Σπλέιεπζε απνθαζίζεη 
δηαθνξεηηθά. 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξέπεη λα ζπγθαιέζεη κηα θαηλνύξγηα Γεληθή Σπλέιεπζε ε νπνία ζα έρεη 
ηελ ίδηα εκεξήζηα δηάηαμε εληόο πέληε εβδνκάδσλ κεηά ηελ απόθαζε παξάηαζεο. 

Οη θάηνρνη ησλ ηίηισλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιόγσ θαηλνύξγηα Γεληθή 
Σπλέιεπζε ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο απνδνρήο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35. Γηα ηνλ 



ζθνπό απηό, σο εκεξνκελία θαηαρώξηζεο ζα νξίδεηαη ε δεθάηε ηεηάξηε εκεξνινγηαθή εκέξα έσο ηα 
κεζάλπρηα, ώξα Κεληξηθήο Δπξώπεο, πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο δεύηεξεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο. 

Δίλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη κόλν κία παξάηαζε. Η δεύηεξε Γεληθή Σπλέιεπζε απνθαζίδεη νξηζηηθά 
γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε νπνία απνηέιεζε αληηθείκελν ηεο παξάηαζεο. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ V.ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ - ΔΣΖΗΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ -ΜΔΡΗΜΑΣΑ - 
ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΚΔΡΓΧΝ. 

 
Άξζξν 43. ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ - ΔΣΖΗΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
Η ινγηζηηθή ρξήζε αξρίδεη ηελ πξώηε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ ηξηαθνζηή πξώηε Γεθεκβξίνπ θάζε 

έηνπο. 
Σην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαηαξηίδεη ηελ απνγξαθή θαη ηνπο 

εηήζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηζνινγηζκό, ηα απνηειέζκαηα 
ρξήζεο θαη έλα παξάξηεκα. Τα ελ ιόγσ έγγξαθα θαηαξηίδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ λόκν θαη 
θαηαηίζεληαη ζηελ Δζληθή Τξάπεδα ηνπ Βειγίνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπηνύλ, νη ινγαξηαζκνί ππνγξάθνληαη έγθπξα από έλα κέινο ηνπ ΓΣ ή 
από έλα άιιν πξόζσπν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ή δηαζέηεη ξεηή άδεηα γηα 
ηνλ ζθνπό απηό από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. 

Δπηπιένλ, ηα κέιε ηνπ ΓΣ ζπληάζζνπλ θάζε ρξόλν κηα έθζεζε δηαρείξηζεο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 
3:5θαη 3:6 ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ. 

Οη εηήζηνη ινγαξηαζκνί, ε εηήζηα έθζεζε θαη ε έθζεζε ηνπ/ησλ ειεγθηή/-ώλ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε 
ησλ κεηόρσλ καδί κε ηελ πξόζθιεζε γηα ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 
 

Άξζξν 44. ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΚΔΡΓΧΝ. 
 

Η Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε απνθαζίδεη ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκώλ, θαζώο θαη ηε 
δηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ. Σηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο, θάζε ρξόλν πξαγκαηνπνηείηαη κηα 
παξαθξάηεζε ύςνπο πέληε ηνηο εθαηό ηνπιάρηζηνλ ε νπνία δηαηίζεηαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ 
ηαθηηθνύ απνζεκαηηθνύ. Η ελ ιόγσ παξαθξάηεζε παύεη λα είλαη ππνρξεσηηθή εθόζνλ ην 
απνζεκαηηθό θεθάιαην αλέιζεη ζην έλα δέθαην ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ. 
Καηόπηλ πξόηαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ε Γεληθή Σπλέιεπζε απνθαζίδεη γηα ηε δηαλνκή ησλ 
θαζαξώλ θεξδώλ ην ππόινηπν. 
 

Άξζξν 45. ΓΗΑΝΟΜΖ. 
Η θαηαβνιή ησλ κεξηζκάησλ πνπ ρνξεγνύληαη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηόδνπο θαη κέξε πνπ νξίδνληαη από εθείλε ή από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. 
Τα κεξίζκαηα πνπ δελ αλαδεηνύληαη παξαγξάθνληαη ζηα πέληε έηε. 
 

Άξζξν 46. ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΡΗΜΑΣΟ. 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα δηαλέκεη κηα πξνθαηαβνιή πνπ πξέπεη λα 
θαηαινγηζηεί ζην κέξηζκα πνπ ζα δηαλεκεζεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 
πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 7:213ηνπ Κώδηθα Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ. 

 
Άξζξν 47. ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΓΗΑΝΟΜΖ. 

Κάζε πξνθαηαβνιή ή κέξηζκα πνπ δηαλέκεηαη θαηά παξάβαζε ηνπ λόκνπ πξέπεη λα επηζηξέθεηαη 
από ηνπο κεηόρνπο πνπ ηελ/ην εηζέπξαμαλ, εάλ ε εηαηξεία απνδείμεη όηη νη ελ ιόγσ κέηνρνη γλώξηδαλ 
γηα ηελ παξαηππία ησλ δηαλνκώλ πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ππέξ ηνπο ή δελ κπνξνύζαλ λα 
ηελ/ην αγλνήζνπλ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πεξηζηάζεηο. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI. ΓΗΑΛΤΖ - ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ. 
 

Άξζξν 48. ΑΠΧΛΔΗΔ. 
α) Δάλ, ιόγσ απσιεηώλ, ην θαζαξό ελεξγεηηθό κεησζεί ζε έλα πνζό κηθξόηεξν από ην ήκηζπ ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, πξέπεη λα ζπγθαιείηαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε εληόο κηαο πξνζεζκίαο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηνπο δύν κήλεο από ηε ζηηγκή όπνπ δηαπηζηώζεθε ε απώιεηα ή πνπ όθεηιε λα 
δηαπηζησζεί βάζεη ησλ λνκηθώλ ή θαηαζηαηηθώλ ππνρξεώζεσλ, κε ζθνπό απνθαζηζηεί, θαηά 



πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο ηύπνπο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ε 
ελδερόκελε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο θαη ελδερνκέλσο άιια κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δηθαηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζε κηα εηδηθή έθζεζε πνπ δηαηίζεηαη 
ζηνπο κεηόρνπο ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο. 

β) Δάλ, ιόγσ απσιεηώλ, ην θαζαξό ελεξγεηηθό κεησζεί ζε έλα πνζό κηθξόηεξν από ην έλα ηέηαξην 
ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, εάλ έρεη εγθξηζεί από ην 
έλα ηέηαξην ησλ ςήθσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

γ) Όηαλ ην θαζαξό ελεξγεηηθό κεησζεί ζε έλα πνζό κηθξόηεξν από ην ειάρηζην λόκηκν, 
νπνηνζδήπνηε ελδηαθεξόκελνο δύλαηαη λα δεηήζεη από ηηο δηθαζηηθέο αξρέο ηε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο. 
Τν δηθαζηήξην δύλαηαη, θαηά πεξίπησζε, λα παξαρσξήζεη ζηελ εηαηξεία κηα πξνζεζκία κε ζθνπό 
λα δηεπζεηήζεη ηελ θαηάζηαζή ηεο. 
 

Άξζξν 49. ΓΗΑΛΤΖ - ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ. 
Καηά ηε δηάιπζε κε εθθαζάξηζε, ν/νη εθθαζαξηζηήο/-έο δηνξίδεηαη/-νληαη, θαηά πεξίπησζε, από 

ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 
Οη εθθαζαξηζηέο δηαζέηνπλ όιεο ηηο εμνπζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 2:87θ. επ.ηνπ Κώδηθα 

Δηαηξεηώλ θαη Δλώζεσλ, ρσξίο ηελ εηδηθή άδεηα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Δληνύηνηο, ε Γεληθή 
Σπλέιεπζε δύλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα πεξηνξίδεη ηηο ελ ιόγσ εμνπζίεο κε απόθαζε πνπ έρεη 
ιεθζεί κε απιή πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ. 
Όια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ηεο εηαηξείαο ζα ξεπζηνπνηεζνύλ, εθηόο εάλ ε Γεληθή Σπλέιεπζε 
απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. 

Δάλ νη κεηνρέο δελ έρνπλ όιεο αλαιεθζεί ζην ίδην πνζνζηό, νη εθθαζαξηζηέο απνθαζηζηνύλ ηελ 
ηζνξξνπία είηε κέζσ ηεο δήηεζεο θαηαβνιήο πξόζζεησλ θεθαιαίσλ είηε κέζσ πξνθαηαξθηηθώλ 
επηζηξνθώλ.  
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VIΗ. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. 
 
Άξζξν 50. ΓΖΛΧΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ. 
Οη θάηνρνη ησλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ππνρξενύληαη λα γλσζηνπνηνύλ ζηελ εηαηξεία νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ζηε δηεύζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο. Διιείςεη απηήο ηεο γλσζηνπνίεζεο, ζα ζεσξείηαη όηη 
έρνπλ δειώζεη σο θαηνηθία ηνπο ηε δηεύζπλζε ηεο πξνεγνύκελεο θαηνηθίαο ηνπο. 

Κάζε κέηνρνο, ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ ηνπ κε ηελ εηαηξεία, ζεσξείηαη όηη έρεη δειώζεη σο 
θαηνηθία ηνπ ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη ππόθεηηαη ζην βειγηθό δίθαην. 
 

 


