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ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί έως € 1.700.000,00 με 

καταβολή μετρητών και 

την έκδοση και διάθεση  έως 170.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά 

ψήφου μετοχών 

της Εταιρείας ονομαστικής αξίας € 10,00 η κάθε μία και τιμή διάθεσης € 10,00 

ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών 

μετόχων 

Διευκρινίζεται ότι για την ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν 

υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης 

του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί 

μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  ΕΙΝΑΙ Η 11η 

ΜΑΪΟΥ 2012
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Β) Σημειώνεται ακόμα ότι οι μετοχές που η Εταιρεία SUPPORTERS CLUB AE, 

έχει αποκτήσει δια εισφοράς τους στο μετοχικό της κεφάλαιο από τους 

ιδρυτές μετόχους, σε περίπτωση που η ενεχυρούχος δανείστρια Τράπεζα 

«MORGAN STANLEΥ» προχωρήσει σε εφαρμογή των όρων της από 

17.05.2006 σύμβασης, ενέχουν για την Εταιρεία τους εξής κινδύνους : α) να 

μην μπορεί να λάβει μέρισμα για τις μετοχές αυτές, αφού αυτό θα 

εισπράττεται από την Τράπεζα ως ενεχυρούχο β) να μην μπορεί να ψηφίσει 

ελεύθερα στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, αφού θα χρειάζεται την 

προηγούμενη έγκριση του ενεχυρούχου (Τράπεζας) για να συμμετάσχει σε 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 Α) Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας «SUPPORTERS    

CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επιτρέπεται υπό 

προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του καταστατικού (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 πληροφοριακού σημειώματος), με το οποίο οι μέτοχοι  

εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως ενεργώντας για λογαριασμό τους 

υπογράψει όλα τα σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών τους έγγραφα, κι 

εφόσον η μεταβίβαση αυτή έχει εγκριθεί από το Δ..Σ. υπό τον όρο ότι  

οιοδήποτε τίμημα εισπράττει ο πωλών μέτοχος –από τυχόν πώληση 

μετοχών του στην Εταιρεία-  αυτό θα καταβάλλεται ως δωρεά στην ΠΑΕ ΑΕΚ, 

οι δε μετοχές θα ανήκουν στην κυριότητα του Αγοραστή .  Σε διαφορετική 

περίπτωση η μεταβίβαση είναι άκυρη. Ο σχετικός όρος του καταστατικού 

περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 18 του παρόντος. 
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αυτές γ) να απωλέσει την κυριότητα των μετοχών σε περίπτωση κατά την 

οποία ο ενεχυρούχος δανειστής (Τράπεζα) ενεργοποιήσει το ενέχυρο και 

προχωρήσει σε κατάσχεση επί των μετοχών .Αναλυτικά το θέμα αυτό 

παρατίθεται στο κεφάλαιο 6.4 του παρόντος.  

Γ. Σύμφωνα με το κεφάλαιο Θ («τελικές διατάξεις») της από 23/05/2011 

συμφωνίας επιχειρηματικής συνεργασίας (βλ. Παράρτημα Β του παρόντος) 

«Απαραίτητη προϋπόθεση για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο είσοδο 

οιουδήποτε νέου μετόχου στην Εταιρεία, είναι η εκ μέρους του προηγούμενη 

έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και 

υποχρεώσεων του παρόντος, του οποίου και θα καθίσταται συμβαλλόμενο 

μέρος. Τυχόν άρνηση ή επιφύλαξη θα συνιστά αυτοδικαίως λόγο 

αποκλεισμού του»  
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 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα αφορά στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

ΤΗΣ «SUPPORTERS CLUB  ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εφεξής 

«η Εταιρεία ή ο Εκδότης», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 5 

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί έως € 

1.700.000,00 με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση  εως 170.000 

νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής 

αξίας € 10,00 η κάθε μία και τιμή διάθεσης € 10,00 ανά μετοχή. 

Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρείχε την άδεια της, σύμφωνα με το 

Άρθρο 10 του ν.876/79 στις 11/05/2012 για την ανωτέρω δημόσια προσφορά 

με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό 

σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.aeksupporters.gr

 

) 

καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (πάροδος Ρεθύμνης, 

θέση Μαζαρέκο, 19004 Σπάτα)  

2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Η εταιρία «SUPPORTERS CLUB  ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

συνεστήθη με την υπ’ αριθμ. 1910/23.05.2011 πράξη της συμβολαιογράφου 

Αθηνών Μάρθας Αικατερίνης Γασπαρινάτου Βαρελτζίδη, σε συνέχεια της  

1909/23.05.2011 Συμφωνίας Επιχειρηματικής Συνεργασίας, Ιδρυτικής Πράξης 

Ανώνυμης Εταιρείας της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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του παρόντος). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το κεφάλαιο Θ («τελικές διατάξεις») της από 

23/05/2011 συμφωνίας επιχειρηματικής συνεργασίας (βλ. Παράρτημα Β του 

παρόντος) «Απαραίτητη προϋπόθεση για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο είσοδο 

οιουδήποτε νέου μετόχου στην Εταιρεία, είναι η εκ μέρους του προηγούμενη 

έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και 

υποχρεώσεων του παρόντος, του οποίου και θα καθίσταται συμβαλλόμενο 

μέρος. Τυχόν άρνηση ή επιφύλαξη θα συνιστά αυτοδικαίως λόγο αποκλεισμού 

του»  

 

Η διάρκεια της Εταιρίας έχει οριστεί 50 ετής και λήγει το έτος 2061. 

Η εταιρεία συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190 /1920 ως 

προς το περιεχόμενο του καταστατικού της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3853/2010 ως προς τη διαδικασία σύστασης, έλαβε δε  Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. 116137201000 και Α.Φ.Μ. 800326063. Το δε 

καταστατικό αυτής δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 

τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. με κωδικό αριθμό δημοσίευσης 3697/2011. Το 

καταστατικό στη συνέχεια τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 6 και 19 αυτού με 

την από 10-06-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (αρ. 

πρωτοκόλλου ΕΒΕΑ 10760/2011). Το κωδικοποιημένο καταστατικό ως ενιαίο 

σύνολο παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος.  

Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε από τους ιδρυτικούς Μετόχους με 

εισφορά μετοχών της ΠΑΕ ΑΕΚ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη 
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συνεδρίαση του της 7ης Ιουνίου 2011 (αρ. πρωτοκόλλου ΕΒΕΑ 10754/2011), 

πιστοποίησε την καταβολή του συνόλου του ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου, 

δια εισφοράς εις είδος, όπως αναλυτικά εκτίθεται στο κεφάλαιο 13 του 

παρόντος. 

Οι μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΚ που εισφέρθηκαν κατά τα ανωτέρω στο μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονται σε 1.750.000 (ποσοστό 22,22% του 

μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΕΚ) μεταβιβάσθηκαν στους ιδρυτές από τον 

Πέτρο Παππά, αποτιμήθηκαν δε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 

2190/1920 σε 0,08 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά σε 140.000 Ευρώ, 

σύμφωνα με την από 6 Ιουνίου 2011 έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, Κωνσταντίνου Νικολέτου με ΑΡ.Μ.ΣΟΕΛ 22631 και Πάνου 

Καβελάρη με ΑΡ.Μ.ΣΟΕΛ 27991, της ελεγκτικής εταιρείας FRS GLOBAL 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ, η οποία δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

7β του Ν. 2190/1920 (αρ. πρωτοκόλλου ΕΒΕΑ 10826/2011, .Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ε του παρόντος). Οι ανωτέρω μεταβιβασθείσες μετοχές υπόκεινται στα 

δικαιώματα και τις διατυπώσεις της από 17.05.2006 σύμβασης ενεχύρασης 

μετοχών, συναφθείσης μεταξύ μετόχων της ΠΑΕ ΑΕΚ (κ.κ. Νικολαίδη, 

Κανελόπουλου,Κούλη ,Γκούμα, Παππά, Θανόπουλου και Νοτιά) και της 

αγγλικής τράπεζας MORGAN STANLEY,. Οι κίνδυνοι που μπορεί να 

προκύψουν από τη σύμβαση αυτή αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 του παρόντος. 

Πέραν αυτού οι μετοχές αυτές είναι ελεύθερες παντός βάρους και δικαιώματος 

τρίτου. Σημειώνεται ότι κατά τη μεταβίβαση και την εισφορά στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας των 1.750.000 μετοχών της ΠΑΕ ΑΕΚ τηρήθηκαν οι 

όροι και οι συμφωνίες της από 17.05.2006 σύμβασης ενεχύρασης μετοχών και 

δεν περιέχονται σε αυτή άλλοι όροι ή περιορισμοί που να θέτουν υπό 
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αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα της σύστασης της Εταιρείας.     

   

3.     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού η Εταιρεία έχει δύο μοναδικές 

δραστηριότητες . 

1) Την συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως 

(Π.Α.Ε. ΑΕΚ).  

2) Την κατασκευή αθλητικού προπονητικού κέντρου (για τις ανάγκες της 

ΑΕΚ).  

Η εταιρεία δημιουργήθηκε από τους Ιδρυτές αυτής, οι οποίοι αναφέρονται 

αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο του παρόντος, οι οποίοι  έχουν από χρόνων 

συγκροτήσει ομάδα προσώπων με την ονομασία «Λέσχη Υποστηρικτών» ή 

“Supporters Club”, με σκοπό την ενίσχυση (οικονομική και ηθική) της 

ποδοσφαιρικής ομάδας Α.Ε.Κ. (Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως) 

(Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε.Κ.). Στα πλαίσια του γενικότερου αυτού 

ενδιαφέροντος τους αποφάσισαν να προχωρήσουν από κοινού στην σύσταση 

ανώνυμης εταιρείας, η οποία σκοπό της θα έχει τη συμμετοχή της στο 

κεφάλαιο της  Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. 

Για το λόγο αυτό οι Ιδρυτές υπέγραψαν την ανωτέρω αναφερόμενη υπ’ αριθμ. 

1909/23.05.2011 Συμφωνία Επιχειρηματικής Συνεργασίας, Ιδρυτική Πράξη 

Ανώνυμης Εταιρείας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του παρόντος), με την οποία ρύθμισαν 

τις μεταξύ τους σχέσεις, ως προς τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις, τη 
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διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της , τον τρόπο εισόδου νέων μετόχων 

σε αυτή και εν γένει τους όρους της μεταξύ τους σύμπραξης και συνεργασίας 

για την υλοποίηση της  ανωτέρω συμφωνίας τους.  

Η «SUPPORTERS CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι μια 

ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών και μάλιστα όχι συμμετοχών εν τη ευρεία 

έννοια αλλά μίας ειδικής συμμετοχής, αυτής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ 

ΑΕΚ. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν αναμένεται να έχει έσοδα από μερίσματα 

καθώς η ανωτέρω συμμετοχή λόγω του συσσωρευμένων ζημιών της ΠΑΕ 

ΑΕΚ, οι οποίες σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό 

ανέρχονται σε 59.527.711,91 Ευρώ (σύμφωνα με τον Ισολογισμό 2010-2011), 

δεν καθιστούν πιθανή την είσπραξη μερισμάτων στο άμεσο μέλλον, μέχρι 

δηλαδή το συμψηφισμό των ζημιών με αντίστοιχα κέρδη.  

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας δεν είναι σημαντικά, καθώς η Εταιρεία 

μισθώνει τα γραφεία της από την ΠΑΕ ΑΕΚ, έναντι πολύ χαμηλού 

μισθώματος, δεν έχει προσωπικό, δεν καταβάλει αμοιβές μελών Δ.Σ. έτσι 

ώστε τα έξοδα της δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τις 35.000 Ευρώ για τους 

επόμενους 12 μήνες. Τα έξοδα αυτά θα καλυφθούν από τους ιδρυτικούς 

μετόχους υπό μορφή δανείου το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί.  

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  της 

ΠΑΕ ΑΕΚ τροποποιήθηκε το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18παρ.3 του Ν. 2190/1920. Σύμφωνα 

με αυτή μέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ έχει δικαίωμα να διορίζει στο Δ.Σ. της ΠΑΕ 

ΑΕΚ (το οποίο σήμερα αποτελείται από 7 μέλη)  1 πρόσωπο εφόσον διατηρεί 

τουλάχιστον ποσοστό  10% των μετοχών της ΠΑΕ ΑΕΚ, 2 πρόσωπα εφόσον 
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διατηρεί τουλάχιστον ποσοστό 20% των μετοχών της ΠΑΕ ΑΕΚ και 3 

πρόσωπα εφόσον διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών της ΠΑΕ 

ΑΕΚ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920. Ο εν λόγω 

μέτοχος πέραν των ανωτέρω διορισμών δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην 

εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΕΚ.. 

Δυνάμει του ποσοστού που ήδη κατέχει (37,54%), η Εταιρεία έχει ήδη διορίσει 

τρία μέλη στο Δ.Σ. στη ΠΑΕ, τους κ.κ. Αβρααάμ Κασνακίδη, Γεώργιο 

Γρυσμπολάκη και Ηλία Μπρουσιανό. 

   

 4.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

4.1 ΌΡΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Δυνάμει της από 5 Μαρτίου 2012  απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της Εταιρείας (αρ. πρωτοκόλλου ΕΒΕΑ 10757/2011)  

αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής μέχρι € 

1.700.000,00 με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση  έως 

170.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας 

ονομαστικής αξίας € 10,00 η κάθε μία, και τιμή διάθεσης € 10,00 ανά μετοχή 

που θα διατεθούν στο κοινό, με παραίτηση δηλαδή των υφισταμένων 

μετόχων από το δικαίωμα προτίμησής τους επί των μετοχών της αυξήσεως, 

έτσι ώστε να εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όσοι το 

δυνατόν περισσότεροι μέτοχοι.   

Συνοπτικά οι όροι της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 70.363 

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (έως) 170.000 

Με καταβολή μετρητών  10 € / μετοχή 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 

240.363 

Ονομαστική Αξία Μετοχής 10,00 € 

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 10,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΜΕΧΡΙ 

1.700.000 

4.2 Χρονοδιάγραμμα 

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου  

είναι το ακόλουθο ( σημειώνεται ότι η ημερομηνία παροχής αδείας της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς νοείται ως «Τ» και η ημερομηνία πιστοποίησης 

της αύξησης νοείται «Ρ»): 

05/03/2012 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για αύξηση-παραίτηση παλαιών 

μετόχων 

11/05/2012 Παροχή άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την 

δημόσια προσφορά  

15/05/2012  Διάθεση πληροφοριακού σημειώματος στο κοινό 

15/05/2012 Έναρξη διαδικασίας  

05/07/2012 Λήξη προθεσμίας κάλυψης 

06/07/2012 Διάθεση αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο 
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26.07.2012 Πιστοποίηση κάλυψης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το 

Διοικητικό Συμβούλιο 

20/09/2012  Παράδοση έγχαρτων τίτλων στους μετόχους και ταυτόχρονη 

παράδοση τους στη θεματοφυλακή του Δ.Σ. 

 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς 

αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για την διαδικασία 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, 

θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού 

στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.aeksupporters.gr). 

4.3 ΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Το ποσό μέχρι του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 

1.700.000,00) το οποίο προτείνεται να αντληθεί από την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά μετοχών και τη 

συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ, σύμφωνα με την από 

02/02/2012 πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής, 

σύμφωνα με το πρώτο θέμα της ανωτέρω πρόσκλησης, το ΔΣ έχει εισηγηθεί 

προς τους μετόχους την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και 

ταυτόχρονα σύμφωνα με το δεύτερο θέμα της πρόσκλησης, τον αποκλεισμό 

των παλαιών μετοχών από την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης επί της 

αυξήσεως αυτής. Σημειώνεται ότι οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν και θα 

αποκτηθούν από την Εταιρεία, εκ της ανωτέρω Αύξησης Μετοχικού 

Κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΕΚ, δεν υπόκεινται σε καμία δέσμευση ή περιορισμό. 

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι στην  από 17.05.2006 σύμβαση ενεχύρασης 
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μετοχών δεν περιέχονται όροι ή δεσμεύσεις ως προς τις νέες μετοχές που θα 

αναλάβει η Εταιρεία σε περίπτωση της επικέιμενης ή μελλοντικής αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΕΚ. 

4.4 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών, συνολικού ύψους 1.700.000 € κατά 

μέγιστο, θα χρησιμοποιηθούν ως κάτωθι: 

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί – όσο κι αν είναι-    θα χρησιμοποιηθεί από την 

Εταιρεία αποκλειστικά προκειμένου αυτή να συμμετάσχει στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας Αθλητική Ένωση 

Κωνσταντινουπόλεως, καλύπτοντας τμήμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, 

που η β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της θα αποφασίσει 

την 23η Μαΐου 2012. Στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν μπορέσει να 

διαθέσει για οποιοδήποτε λόγο το σύνολο ή μέρος των χρημάτων που θα 

συγκεντρώσει με την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ ΑΕΚ, τότε τα χρήματα που δεν θα διατεθούν, 

θα κατατεθούν σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου 

να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ 

ΑΕΚ. Σημειώνεται εδώ ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 

2725/1999, ποσό ίσο με 10% των χρημάτων που θα καταβληθούν 

προορίζεται για απόκτηση μετοχών στο όνομα του ερασιτεχνικού σωματείου, 

προκειμένου αυτό να διατηρήσει ακέραιο το ποσοστό του, έτσι αν π.χ. η 

Εταιρεία συγκεντρώσει και της επιτραπεί να καταβάλει 1,7 εκ Ευρώ από αυτά 

170.000 Ευρώ θα καταβληθούν για αγορά μετοχών του ερασιτεχνικού 
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σωματείου και 1.530.000 Ευρώ θα καταβληθούν για αγορά μετοχών της ΠΑΕ 

ΑΕΚ από την Εταιρεία. Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια 

από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου το αργότερο εντός τριάντα ημερών 

από την ημερομηνία πιστοποίησης τους. 

Ως προς το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ ΑΕΚ που 

τελικά θα αναληφθεί από την Εταιρεία δεν μπορεί να γίνει ακριβής εκτίμηση 

στην παρούσα χρονική στιγμή, δεδομένου ότι εξαρτάται αφενός από την 

κάλυψη της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και 

αφετέρου από την κάλυψη της επικείμενης αύξησης της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα κάτωθι παραδείγματα:  

Α3) Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία συγκεντρώσει περισσότερα 

χρήματα από 1.530.000 Ευρώ και τυχόν κληθεί από το Δ.Σ. της ΠΑΕ να 

Α : Περίπτωση Αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ΠΑΕ ΑΕΚ € Υπέρ Παλαιών 

Μετόχων. 

Α1) Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία συγκεντρώσει από την 

παρούσα αύξηση λιγότερα χρήματα από 1.530.000 Ευρώ, τότε ενδέχεται το 

ποσοστό της στην ΠΑΕ ΑΕΚ να συρρικνωθεί (εφόσον βέβαια το υπόλοιπο 

ποσό της αυξήσεως καλυφθεί από τους λοιπούς παλαιούς μετόχους). 

Α2) Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία συγκεντρώσει 1.530.000 Ευρώ, 

τότε το ποσοστό της στην ΠΑΕ ΑΕΚ θα παραμείνει ίδιο, εφόσον το υπόλοιπο 

ποσό της αύξησης καλυφθεί πλήρως από τους υπόλοιπους παλαιούς 

μετόχους ή θα αυξηθεί εφόσον το υπόλοιπο ποσό της αύξησης καλυφθεί 

μερικώς ή καθόλου από τους λοιπούς παλαιούς μετόχους . 
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αναλάβει τυχόν αδιάθετες μετοχές, τότε το ποσοστό της στην ΠΑΕ ΑΕΚ θα 

αυξηθεί κατά το επιπλέον ποσοστό που κατά τα ανωτέρω θα της διατεθεί. 

Α4) Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία συγκεντρώσει περισσότερα 

χρήματα από 1.870,000 Ευρώ, αλλά δεν μπορέσει να τα καταβάλλει στην 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΕΚ λόγω της πλήρους κάλυψης 

του υπολοίπου ποσού της αυξήσεως από τους λοιπούς μετόχους, τα 

υπερβάλλοντα κεφάλαια, θα κατατεθούν σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό της 

Εταιρείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΕΚ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεσμεύεται να ενημερώνει τους 

Β: Περίπτωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ΠΑΕ ΑΕΚ ποσού με 

Κατάργηση Δικαιώματος Προτίμησης Παλαιών Μετόχων 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου με το σύνολο των κεφαλαίων που θα συγκεντρώσει από τη δική 

της Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που θα έχει προηγηθεί. Σε περίπτωση δε 

που μετά την κατανομή των νέων μετοχών της ΠΑΕ ΑΕΚ προκύψουν 

αδιάθετα κεφάλαια από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας τότε 

αυτά θα κατατεθούν σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΕΚ. 

Σημειώνεται τέλος ότι σύμφωνα με το άρθρο 71 του αθλητικού νόμου 2725/99 

σε κάθε περίπτωση συμμετοχής στην αύξηση της ΠΑΕ ΑΕΚ ποσό ίσο με 

ποσοστό 10% θα καταβληθεί υπέρ της ερασιτεχνικής ομάδας.      
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μετόχους για τη διάθεση των χρημάτων που αντλήθηκαν και μέχρι την πλήρη 

διάθεση των χρημάτων που αντλήθηκαν στην ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων καθώς και σε τυχόν έκτακτη Γενική Συνέλευση που 

θα συγκληθεί νωρίτερα.  

5.   ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Τα φυσικά πρόσωπα από πλευράς Εταιρείας, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη 

του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος είναι τα εξής: 

· Αβραάμ Κασνακίδης,  Μέλος  ΔΣ , κάτοικος Αθηνών, οδός Ρεθύμνης, 

θέση Μαζαρέκο, Σπάτα,  τηλ.: 210 66 73 700 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τα υπεύθυνα πρόσωπα 

εκ μέρους της εταιρείας που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Πληροφοριακού 

Σημειώματος δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το 

περιεχόμενο του και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο 

μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό 

Σημείωμα είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις 

που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. 

Επιπρόσθετα τα μέλη του Δ.Σ. και τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους της 

εταιρείας που επιμελήθηκαν την σύνταξη του πληροφοριακού σημειώματος 

δηλώνουν ότι κατά την εκτίμηση τους το παρόν πληροφοριακό σημείωμα 

περιέχει όλες τις πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν επαρκώς την εν λόγω 

εταιρική πράξη. Τα μέλη του Δ.Σ.  επίσης δηλώνουν και είναι σε θέση να 

γνωρίζουν ότι μέχρι σήμερα έχουν τηρηθεί στο ακέραιο οι νομοθετικές 

διατάξεις που αφορούν στη σύσταση της Εταιρείας, στο καταστατικό και στην 
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καταβολή αρχικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής και στην αύξηση που 

αποφασίσθηκε με την από 5.3.2012 γενική συνέλευση των μετόχων της. Τα 

ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας δηλώνουν τέλος δεν θα προβούν σε καμία 

καταγγελία της Εταιρείας, προερχομένης από τον όρο Θ («τελικές διατάξεις») 

της συμφωνίας επιχειρηματικής συνεργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του παρόντος) 

και ότι εγκρίνουν όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις που ακολούθησαν τη 

σύσταση  της εταιρείας. 

6.    ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η επένδυση στις μετοχές της Εταιρείας υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Μαζί 

με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό 

Σημείωμα, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τους  

κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε μετοχές της 

SUPPORTERS CLUB AE . Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που 

περιγράφονται ακολούθως, η Εταιρεία, η χρηματοοικονομική της θέση η/και 

τα αποτελέσματα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς 

και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί απαξίωση των μετοχών της 

Εταιρείας,  οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε 

επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες, που 

περιγράφονται ακολούθως, μπορεί να μην είναι οι μόνοι που, ενδεχομένως 

να αντιμετωπίσει η Εταιρεία. Σημειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των 

κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίηση τους όσον αφορά την βαρύτητα 

ή στη πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς. 

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που 

συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, τον κλάδο 

στον οποίο δραστηριοποιείται καθώς και την μετοχή της Εταιρείας.  
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6.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Όπως σημειώθηκε η Εταιρεία έχει ως σκοπό της, τη συμμετοχή στο κεφάλαιο 

της ΠΑΕ ΑΕΚ. Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί ένα σημαντικό 

παράγοντα κινδύνου , ανεξάρτητο από τους κινδύνους που πηγάζουν από την 

ίδια την ΠΑΕ ΑΕΚ και αναλύονται κατωτέρω υπό 6.2, καθώς η διοχέτευση του 

συνόλου των κεφαλαίων σε ένα προορισμό , χωρίς καμία διασπορά, αυξάνει 

σημαντικά τον επιχειρηματικό κίνδυνο οποιασδήποτε επένδυσης.   

6.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΕ ΑΕΚ 

Ύπαρξη παλαιών οφειλών 

Η ΠΑΕ ΑΕΚ βρίσκεται σήμερα εντός των πλαισίων τήρησης της ρύθμισης 

αποπληρωμής των οφειλομένων προς τους πιστωτές της, όπως αυτή έχει 

συμφωνηθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 1892/1990 (Η 

συνολική σήμερα οφειλή της ΠΑΕ ΑΕΚ από την ανωτέρω συμφωνία (του 

άρθρου 44) ανέρχεται σε 2.765.000. 

Ζημιογόνες χρήσεις 

Η ΠΑΕ ΑΕΚ  παρουσιάζει  ζημίες για συνεχείς χρήσεις στις οικονομικές της 

καταστάσεις. Όλες οι χρήσεις των τελευταίων ετών κλείνουν ζημιογόνες με 

αποτέλεσμα να μην διανέμεται μέρισμα στους μετόχους, καθόσον δεν 

υπάρχουν κέρδη. 

Λήψη αδειοδότησης 

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που ισχύουν από την Ευρωπαική Ομοσπονδία 

Ποδοσφαίρου (UEFA) η ΠΑΕ ΑΕΚ θα πρέπει να τακτοποιήσει ή ρυθμίσει όλες 

τις προς τρίτους οφειλές της μέχρι τις 30/06/2012 προκειμένου να λάβει την 
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άδεια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τη συμμετοχή στις Ευρωπαικές 

διοργανώσεις της επόμενης περιόδου αλλά και της Ελληνικής για τη 

συμμετοχή στις εγχώριες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της κατά τα 

ανωτέρω κινδυνεύει με αποκλεισμό από τις διεθνείς διοργανώσεις της 

επόμενης περιόδου καθώς και με κυρώσεις στις εγχώριες διοργανώσεις.  

Ανταγωνιστικό και αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον  

Το περιβάλλον που δραστηριοποιείται η ΠΑΕ ΑΕΚ (διασυλλογικές 

διοργανώσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη) είναι έντονα ανταγωνιστικό. Ο 

χώρος του αθλητισμού εξαρτάται πολλές φορές από τυχαία και αβέβαια 

γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο της Εταιρείας Ο σύλλογος διεξάγει 

πρωταθλητισμό σε υψηλό επίπεδο διεθνώς με αποτέλεσμα μια αποτυχημένη 

αγωνιστικά πορεία να έχει αρνητική  επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα 

και στην δραστηριότητα της Εταιρείας. Ειδικότερα, στις χρονιές που η ομάδα 

δεν επιτυγχάνει την συμμετοχή της στους ομίλους του Champion league 

υπάρχει σοβαρή επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρείας λόγω σημαντικής 

απώλεια εσόδων από την UEFA. 

Η οποιαδήποτε διακύμανση της αξίας της μετοχής της ΠΑΕ ΑΕΚ ενδέχεται να 

επηρεάσει τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Ο κίνδυνος αυτός είναι ιδιαίτερα 

ισχυρός λόγω του μονοσήμαντου της επένδυσης και της μη διασποράς 

χαρτοφυλακίου της Εταιρίας. Στην περίπτωση διακινδύνευσης της μοναδικής 

επένδυσης π.χ. υποβάθμιση της ή μείωση της φιλάθλου ανταποκρίσεως 

υφίσταται κίνδυνος μειώσεως της αξίας της επένδυσης. Ο ίδιος κίνδυνος 

υφίσταται με δεδομένο το γεγονός ότι δομικά οι ανώνυμες ποδοσφαιρικές 

εταιρείες επηρεάζονται στα χρηματοοικονομικά τους από αστάθμητους 

παράγοντες και ως εκ τούτου δεν είναι εύκολο να δημιουργούν 
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χρηματοοικονομικές προβλέψεις. 

Κίνδυνος μείωσης αξίας ποδοσφαιριστών  

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει μερικά μεγάλα συμβόλαια με ποδoσφαιριστές, των οποίων η 

αξία δύναται να μειωθεί σημαντικά κάτω από το κόστος απόκτησης τους λόγω 

παραγόντων όπως κυρίως οι τραυματισμοί και η μη συμμετοχή τους στην 

ομάδα λόγω κακής απόδοσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να 

επηρεαστεί σημαντικά η αξία ενός ποδοσφαιριστή και ως εκ τούτου να έχει 

επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της ΠΑΕ ΑΕΚ και κατ’ επέκταση της 

Εταιρείας 

 

Ασφαλιστικός κίνδυνος  

Η    ΠΑΕ ΑΕΚ δεν ασφαλίζει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για κινδύνους 

από τραυματισμούς. Έτσι, σε περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών οπού ο 

ποδοσφαιριστής καθυστερεί να επανέλθει στις υποχρεώσεις ή αναγκάζεται να 

σταματήσει το ποδόσφαιρο, η Εταιρεία εξακολουθεί να πληρώνει το 

συμβόλαιο του, χωρίς εκείνος να προσφέρει στην ομάδα. Ως εκ τούτου, η 

απόδοση της ομάδας ως σύνολο δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από την 

απώλεια ενός η περισσοτέρων ποδοσφαιριστών λόγω τραυματισμών γεγονός 

που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα οικονομικά της Εταιρείας.  

6.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Αλλαγή του νομικού και θεσμικού πλαισίου 

Η ΠΑΕ ΑΕΚ επηρεάζεται άμεσα από τις αλλαγές στην αθλητική και 

φορολογική νομοθεσία. Τυχόν αλλαγές στον υπολογισμό του φόρου 
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μεταγραφών και ανανεώσεων των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών δύναται 

να επηρεάσει την ρευστότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. 

6.4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Όπως προαναφέρθηκε οι μετοχές  της ΠΑΕ ΑΕΚ που η Εταιρεία έχει ήδη 

αποκτήσει δια εισφοράς τους στο μετοχικό της κεφάλαιο από τους ιδρυτές 

μετόχους, υπόκεινται στα δικαιώματα και τις διατυπώσεις της από 17. 

05.2006 Σύμβασης Ενεχύρασης Μετοχών συναφθείσης μεταξύ μετόχων της 

ΠΑΕ ΑΕΚ (κ.κ. Νικολαίδη, Κανελόπουλου, Κούλη, Γκούμα, Παππά, 

Θανόπουλου και Νοτιά) και της αγγλικής τράπεζας MORGAN STANLEY 

(εφεξής η Τράπεζα), η οποία χορήγησε κατά την ίδια ημερομηνία ομολογιακό 

δάνειο στην ΠΑΕ ΑΕΚ, προς εξασφάλιση της αποπληρωμής του οποίου 

συνήψε με τους εν λόγω μετόχους την ανωτέρω σύμβαση. Παρ’ όλα αυτά, η 

ανωτέρω Τράπεζα ( Ομολογιούχος Δανειστής) ουδέποτε ως σήμερα απαίτησε 

την εφαρμογή των όρων της σύμβασης ενεχύρασης γι αυτό και οι μετοχές δεν 

έχουν μέχρι σήμερα ενεχυρασθεί σε αυτήν. Στην περίπτωση όμως που η 

Τράπεζα απαιτήσει την εφαρμογή των όρων της σύμβασης αυτής όπως έχει 

δικαίωμα, τότε υπάρχει κίνδυνος η Εταιρεία : α) να μην μπορεί να λάβει 

μέρισμα για τις μετοχές αυτές, αφού αυτό θα εισπράττεται από την Τράπεζα ως 

ενεχυρούχο β) να μην μπορεί να ψηφίσει ελεύθερα στις Γενικές Συνελεύσεις 

της Εταιρείας, αφού θα χρειάζεται την προηγούμενη έγκριση του ενεχυρούχου 

(Τράπεζας) για να συμμετάσχει σε αυτές γ) να απωλέσει την κυριότητα των 

μετοχών σε περίπτωση κατά την οποία ο ενεχυρούχος δανειστής (Τράπεζα) 

ενεργοποιήσει το ενέχυρο και προχωρήσει σε κατάσχεση επί των μετοχών.    
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7.    ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΚΛΕΚΤΕΣ 

Οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές 

για τις περιόδους της 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρήσης καθώς και για τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις. 

Για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση (23.05.2011 – 31.12.2012) 

ελεγκτές της εταιρείας είναι οι : 

Αστέριος Κουφός του Ιωάννη, ΑΜ ΣΟΕΛ 13621 (Τακτικός) και 

Παναγιώτης Καβελάρης του Σπυρίδωνος, ΑΜ ΣΟΕΛ 27991 

(Αναπληρωματικός) 

Σημειώνεται ότι ουδείς εκ των παραπάνω Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της 

Εταιρείας δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με 

την Εταιρεία.  

 

     8.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Λόγω του νεοσύστατου της εταιρείας η πρώτη χρήση θα είναι 

υπερδωδεκάμηνη και θα κλείσει 31/12/2012.  

 Σήμερα τα μοναδικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που προκύπτουν είναι τα 

ακόλουθα:  

1. Η εταιρεία διαθέτει συμμετοχή 37,54% στην ΠΑΕ ΑΕΚ με συνολικά 

2.956.790 μετοχές με συνολική αξία συμμετοχής 3.962098 Ευρώ. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω συμμετοχή στην ΠΑΕ ΑΕΚ υπόκειται στους 

περιορισμούς και δεσμεύσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.4., 

2.  Το ταμείο της Εταιρείας διαθέτει υπόλοιπο  25.742,29  Ευρώ, 

3. Το μετοχικό κεφάλαιο αυτής είναι 703.630 Ευρώ και 
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4. Η εταιρεία έχει σήμερα υποχρέωση καταβολής ποσού 87.033 Ευρώ προς 

τον κ. Πέτρο Παππά που προέκυψε από την μεταβίβαση 1.087.923 μετοχών 

της ΠΑΕ ΑΕΚ από τον κ. Παππά προς την Εταιρεία (βλπτ κατωτέρω υπό 

κεφαλαίο 9 παρ. 2) 

 

9.   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

Οι επενδύσεις της εταιρείας προσανατολίζονται προς εξυπηρέτηση του 

σκοπού της. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι επενδυμένο σε 

μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΚ που αποκτήθηκαν είτε με αποτιμημένες εισφορές σε 

είδος είτε με συμμετοχή σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΕΚ. 

Σημειώνεται ότι η ανάλυση της συμμετοχής βασίζεται στο σημερινό  κεφάλαιο 

της εταιρείας ΠΑΕ ΑΕΚ όπως αυτό διαμορφώθηκε από τις αυξήσεις του 

μετοχικού της κεφαλαίου (μετοχικό κεφάλαιο 10.552.174 Ευρώ το οποίο 

διαιρείται σε 8.793.477 μετοχές). Η εν λόγω συμμετοχή της εταιρείας στην 

ΠΑΕ ΑΕΚ είναι 37,54% και προέκυψε ως εξής:  

1. Ο κ. Πέτρος Παππάς μεταβίβασε στους ιδρυτές της εταιρείας 

1.750.000 μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΚ ονομαστικής αξίας 1,20 Ευρώ εκάστη ήτοι 

το 22.22% του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίες αποτιμήθηκαν σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 σε 0,08 Ευρώ ανά μετοχή 

συνολικά 140.000 Ευρώ. Το εν λόγω ποσό αποτελεί το ιδρυτικό κεφάλαιο της 

εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 140.000 Ευρώ και διαιρείται σε 

14. 000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ εκάστη, και εισεφέρθη στο 

σύνολο από τους ιδρυτικούς μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2190/1920. 

2. Στις 30/06/2011 ο κ. Πέτρος Παππάς μεταβίβασε στην Εταιρεία  
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1.087.923  μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΚ ονομαστικής αξίας 1,20 Ευρώ εκάστη ήτοι 

το 13,80% του μετοχικού της κεφαλαίου,  οι οποίες αποτιμήθηκαν για τη 

μεταβίβαση τους  σε 0,08 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 87.033 Ευρώ. 

Σύμφωνα με τη συμφωνία των μερών, αντί καταβολής του τιμήματος, η 

Εταιρεία έχει αναλάβει την υποχρέωση καθ’ υπόδειξη του κ.Παππά, να 

καλύψει γι΄ αυτόν ισόποση με το τίμημα συμμετοχή του στο κεφάλαιο της 

ΠΑΕ ΑΕΚ, όποτε αυτός τη το υποδείξει (όχι αναγκαστικά στην αμέσως 

επόμενη ΓΣ της ΑΕΚ, αλλά όποτε θελήσει να ασκήσει το σχετικό δικάιωμα). 

Δηλαδή αντί να αποπληρώσει το τίμημα ποσού 87.033 Ευρώ θα αποκτήσει 

μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΚ μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, 

ποσού 87.033 Ευρώ (οι μετοχές θα αποκτηθούν κατ’ αρχήν επ’ ονόματι του κ. 

Παπά, χωρίς εν συνεχεία να αποκλείεται το ενδεχόμενο αυτός να της 

παραχωρήσει/μεταβιβάσει/δωρήσει στην Εταιρεία). Σημειώνεται ότι η 

μεταβίβαση των 1.087.923 μετοχών από τον κ. Πέτρο Παππά προς την 

Εταιρεία έλαβε την σχετική σύμφωνα με το νόμο άδεια ημερομηνίας 

22/11/2011 από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. 

3. Από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

συγκεντρώθηκε το συνολικό ποσό των 563.630 Ευρώ, διαιρούμενο σε 56.630 

μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ εκάστη. Η Εταιρεία από το εν λόγω 

ποσό των 563.630 Ευρώ κατέβαλε το συνολικό ποσό των 489.013 Ευρώ για 

να συμμετέχει στις ακόλουθες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΕΚ.  

Ειδικότερα: 

3.1. Στην από 16/11/2011 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ 

ΑΕΚ η Εταιρεία κατέβαλλε το ποσό των 453.013 Ευρώ και ανέλαβε 70.627 

μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΚ σε αξία 6,40 Ευρώ ανά μετοχή. 
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3.2. Στην από 3/2/2012 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΕΚ η 

Εταιρεία κατέβαλλε το ποσό των 36.000 Ευρώ και ανέλαβε 48.240 μετοχές 

της ΠΑΕ ΑΕΚ σε αξία 1,34 Ευρώ ανά μετοχή, αναλαμβάνοντας επιπλέον 

συμμετοχή 1,5% στην ΠΑΕ ΑΕΚ.  

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 703. 630 Ευρώ 

και διαιρείται σε 70.363 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ εκάστη, ενώ η 

συμμετοχή της στην ΠΑΕ ΑΕΚ ανέρχεται συνολικά σε 35,99% του μετοχικού 

της κεφαλαίου ήτοι συνολικά 2.956.790 μετοχές επί συνόλου 8.213.945. 

Η εν λόγω συμμετοχή στην ΠΑΕ ΑΕΚ υπόκειται στους περιορισμούς και 

δεσμεύσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.4.  

 

10. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Λόγω του νεοσύστατου της εταιρείας δεν υπάρχουν πληροφορίες για 

τρέχουσες και μελλοντικές επενδύσεις πέραν των όσων αναφέρονται 

ανωτέρω υπό κεφάλαιο 4.4.  

Η δημιουργία του προπονητικού κέντρου που αποτελεί το δεύτερο σκοπό της 

εταιρείας, θα απασχολήσει όμως αυτή  σε μελλοντικό στάδιο και αφού 

προηγηθεί και ανακοινωθεί από την Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας η 

παραχώρηση χώρου στην εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού. Όταν 

πληρωθεί η ανωτέρω προϋπόθεση θα ακολουθήσει νέα αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου προς το επενδυτικό κοινό προκειμένου να καλυφθεί σύμφωνα με 

τις επιταγές του νόμου, η τυχόν κεφαλαιουχική ανάγκη της Εταιρείας.   

11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το παρόν 
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διοικητικό συμβούλιο ορίστηκε από την υπ’ αριθμ. 1910/23.05.2011 πράξη 

σύστασης ανώνυμης εταιρείας της συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας 

Αικατερίνης Γασπαρινάτου Βαρελτζίδη, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 

03-06-2011 απόφαση του. Η σύνθεση του είναι η ακόλουθη: 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. 

Αβραάμ Κασνακίδης 

  

Πρόεδρος 

           Γεώργιος Γρυσμπολάκης           Δ/νων Σύμβουλος  Α Αντιπρόεδρος                    

               Ηλίας Μπρουσιανός  Β Αντιπρόεδρος  

            Άγγελος Γιόκαρης Μέλος 

Ιωάννης Μπαιλάν Μέλος 

Αλέξανδρος Δήμου Μέλος 

           Έρρικα Πρεζεράκου Μέλος 

Σοφοκλής Ρόβης Μέλος 

Μιχάλης Καψαμπέλης Μέλος 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30/06/2012. 

 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Γιόκαρης Άγγελος : Γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα, απόφοιτος του Εθνικού 

Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Πολιτικός μηχανικός και Γενικός Διευθυντής της 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ γυιός του ιδρυτή της, Χρήστου Γιόκαρη. Είναι πρόεδρος στην 

εταιρία διαχείρισης έργων "PROMAS Α.Ε.", αντιπρόεδρος στην εταιρεία 

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."και μέλος του Δ.Σ."στις "ΑΤΤΙΚΕΣ 
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ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ"Α.Ε.", ενώ εκτελεί χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου στις εταιρίες 

κατασκευής και διαχείρισης parking "Π.&Π. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε." και "ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.".Από τις αρχές του 2008, μετά την συγχώνευση με την 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. 

 

Γρυσμπολάκης Γιώργος : Γεννηθείς στην Κρήτη το 1952, απόφοιτος Α.Ε.Ι., 

δραστήριος επιχειρηματίας, πρόεδρος επί σειρά ετών της ΙΝΤΕΛΝΕΤ Α.Ε., 

σήμερα ανώτατο στέλεχος του ομίλου επιχειρήσεων Δάβαρη, μεταξύ άλλων 

επισήμων αντιπροσώπων μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών (ASTON MARTIN, 

HYUNDAI, KIA). 

 

Δήμου Αλέξανδρος : Γεννηθείς στην Αυστραλία, έλληνας τρίτης γενιάς, 

δραστηριοποιείται σήμερα με επιχειρήσεις ακινήτων και πληροφορικής στη 

Μελβούρνη και το Σίδνευ. 

 

Κασνακίδης Αβράαμ : Γεννηθείς το 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Λονδίνου, 

απόφοιτος αγγλικού πανεπιστημίου, επιχειρηματίας, δραστηριοποιείται δια 

μέσω της εταιρείας του στην μεγιστοποίηση και βελτίωση παραγωγής και 

απόδοσης κλωστουφαντουργιών ανά τον κόσμο. 

 

Μπαιλάν Ιωάννης : Γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη το 1954, απόφοιτος 

Α.Ε.Ι., επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας, επί σειρά 

ετών, έχοντας συμμετοχή σε πρότυπες κλινικές αλλά και εταιρείες εμπορίων 
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φαρμάκων. 

 

Μπρουσιανός Ηλίας : Γεννηθείς το 1961 στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α., απόφοιτος 

αμερικανικών σχολών, επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στον κλάδο των 

τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. 

 

Πρεζεράκου Έρρικα : Γεννηθείσα στην Αθήνα το 1975 με καταγωγή από τη 

Μάνη μεγάλωσε στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Σπούδασε χορογραφία στο Imperial Society of Teachers of London και 

Διοίκηση και Marketing στο Deree College. 

Αθλήτρια στίβου μέλος της ΑΕΚ, από τα 17 της χρόνια εργάστηκε ως υπεύθυνη 

παραγωγής σε ναυπηγείο, βοηθός σκηνοθέτη, χορογράφος, συντονίστρια 

προγράμματος σε στούντιο ηχογραφήσεων, group manager σε συναυλίες. 

 

Ρόβης Σοφοκλής : Γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη το 1958, απόφοιτος 

Α.Ε.Ι., επιχειρηματίας στο χώρο εμπορίας των φαρμακευτικών, εργαστηριακών 

ιατρικών προϊόντων, ιδιοκτήτης της ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. 

 

Καψαμπέλης Μιχάλης : Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά, απόφοιτος 

οικονομικών σχολών, λογιστής εξειδικευμένος σε ναυτιλιακά θέματα, στέλεχος 

αρκετών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλώνουν τα εξής: 

1. Εκτός από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ιδιότητα τους και την 

θέση τους στην Εταιρεία δεν ασκούν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες με 

τις εξής εξαιρέσεις: 

1.1 Ερρικα Πρεζεράκου: (πρώην αθλήτρια-Ατομική επιχείρηση Οργάνωση 

Αθλητικών Εκδηλώσεων) επιχειρηματίας 

1.2. Καψαμπέλης Μιχάηλ: Λογιστής  

1.3. Κασνακίδης Αβράαμ: Επιχειρηματίας  

1.4. Γρυσμπολάκης Γιώργος: Οικονομολόγος 

1.5. Γιάννης Μπαιλάν: Επιχειρηματίας 

1.6. Ηλίας Μπρουσιανός: Επιχειρηματίας 

1.7 Άγγελος Γιόκαρης: Πολιτικός Μηχανικός 

1.8. Σοφοκλής Ρόβης: Επιχειρηματίας 

1.9. Αλέξανδρος Δήμου: Επιχειρηματίας 

2. Δε διατηρούν οικογενειακούς δεσμούς με μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

της Εταιρείας . 

3. Δεν διετέλεσαν μέλη διοικητικών συμβουλίων ούτε είναι εταίροι σε άλλη 

εταιρεία ή νομικό πρόσωπο σήμερα η σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε 
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τελευταίων ετών, με τις εξής εξαιρέσεις: 

3.1. Ερρικα Πρεζεράκου: Ατομική επιχείρηση Οργάνωση Αθλητικών 

Εκδηλώσεων,  Μέτοχος στην Δελφίνι Ελλάς Ε.Π.Ε 

3.2 Καψαμπέλης Μιχαήλ: από 25/12/2010 Γραμματέας Διοικητικού 

Συμβουλίου της GOLDEN STAR FERRIES N.E Α.Φ.Μ. 997594472 ΦΙΛΩΝΟΣ 

133 2ος ΟΡΟΦΟΣ 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΤΗΛ.2122224000 

3.3. Κασνακίδης Αβράαμ: Διευθύνων Σύμβουλος ENVISO LTD, Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΑΕΚ, 

3.4. Γρυσμπολάκης Γιώργος – HYUNDAI HELLAS Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ / 

μέλος ΔΣ, AUTO DEAL Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ / Μέλος ΔΣ, AUTO POINT A.E. 

/ Μέλος ΔΣ, PDS AE / Μέλος ΔΣ, Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Μέλος ΔΣ, ΝΤΟΜΙΚ ΑΕ / Πρόεδρος ΔΣ, ΝΤΟΜΛΑΝΤ 

ΑΕ / πρόεδρος ΔΣ, PREMIUM ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΠΕ / 

Διαχειριστής, Π&Ρ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΕ / Διαχειριστής, ΔΑΒΑΡΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑ ΕΠΕ / 

Διαχειριστής, ΔΑΒΑΡΗΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕ / Διαχειριστής, ΔΑΒΑΡΗΣ ΚΥΘΝΟΣ 

ΕΠΕ / Διαχειριστής. 

3.5 Ηλίας Μπρουσιανός -πρώην ιδιοκτήτης της imagine dvd stores O.E  

3.6 Γιάννης Μπαιλάν: Γενικός Γραμματέας στην εταιρεία  BEKO LAB INC 

 DS του Αθλητικού Ναυτικού Ομίλου Γλυφάδας, ΙΑΤΟΣ ΑΕ,NOVO ATREUS 

SA,SMART Q 

3.7. Άγγελος Γιόκαρης: Ελλάκτωρ Α.Ε. Μέλος ΔΣ, Ακτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ 
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Αντιπρόεδρος ΔΣ, Αττικές Διαδρομές ΑΕ Μέλος ΔΣ, Παντεχνική ΑΕ Πρόεδρος 

ΔΣ, Προμάς ΑΕ Πρόεδρος ΔΣ, ΛΜΝ ΑΕ Πρόεδρος ΔΣ, Λάμδα Τεχνική ΑΕ 

Μέλος ΔΣ, Αθηναϊκοί Σταθμοί ΑΕ Πρόεδρος ΔΣ, Π&Π Στάθμευση ΑΕ 

Διευθύνων Σύμβουλος, Σταθμοί Παντεχνική  ΑΕ Διευθύνων Σύμβουλος, 

Μετροπόλιταν Αthens Park  ΑΕ Διευθύνων Σύμβουλος, Smyrni PARK ΑΕ 

Μέλος ΔΣ, POLISPARK ΑΕ Μέλος ΔΣ, SALONIKA PARK ΑΕ Μέλος ΔΣ 

3.8. Σοφοκλής Ρόβης:  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία 

ROVINVEST AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & 

ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ομίλου ΙΑΤΟΣ Α.Ε. – 

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. στην εταιρεία SMART Q 

AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

3.9. Αλέξανδρος Δήμου: Γενικός Διευθυντής HORIZON STORM,  Γενικός 

Διευθυντής PTY LTD 

 

4. Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή / και 

κύρωσης εκ μέρους των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών 

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες 

μετέχουν), και δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την 

ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου ή να παρέμβουν στη διαχείριση ή 

στο χειρισμό των υποθέσεων του εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε 

τελευταίων ετών. 

5. Δεν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού Δικαστηρίου εναντίον 

τους για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη. 

6.Δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής 

διαχείρισης ή εκκαθάρισης κατά την διάρκεια των πέντε τουλάχιστον ετών. 

7. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμά τους δεν δημιουργούν στο 
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πρόσωπό τους οποιαδήποτε σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες 

υποχρεώσεις τους. 

8. Η τοποθέτηση στο αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε 

ρύθμισης ή συμφωνίας μετόχων της Εταιρείας ή  συμφωνίας μεταξύ της 

Εταιρείας και των πελατών της, προμηθευτών της ή άλλων προσώπων. 

9. Δεν υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου με τον εκδότη και οι οποίες να προβλέπουν την 

παροχή οφελών κατά τη λήξη τους.   

 

12. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ 

Δεν υφίστανται αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίου. Τα μέλη του ΔΣ  

παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την εταιρεία αμισθί. 

13. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Α. ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Με βάση την υπ’ αριθμ. 1909/23.05.2011 Συμφωνία Επιχειρηματικής 

Συνεργασίας, Ιδρυτική Πράξη Ανώνυμης Εταιρείας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του 

παρόντος),οι ιδρυτικοί  μέτοχοι όπως πιστοποιήθηκε με την από 7-6-2011 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθοι : 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ Αριθμ. 

Μετοχών  

SUPPORTERS 

Αριθμ. 

Μετοχών ΠΑΕ 

ΑΕΚ που 



 34 

CLUB AE εισφέρθηκαν 

1. Άγγελος  Γιόκαρης του 

Χρήστου και της Αλίκης, 

πολιτικός μηχανικός  

10,26% 1436 179.550 

2. Γιώργος 

Γρυσμπολάκης του 

Εμμανουήλ και της 

Αικατερίνης, 

οικονομολόγος  

10,26% 1436 179.550 

3. Αλέξανδρος Δήμου 

του Χριστόφορου και της 

Αλκμήνης 

επιχειρηματίας,  

2,56 % 358 44.800 

4.Αβραάμ Κασνακίδης 

του Σάββα και της 

Σπυριδούλας, ιδιωτικός 

υπάλληλος 

10,26% 1436 179.550 

5. Ιωάννης Μπαϊλάν του 

Γρηγόρη και της 

Κυριακής, επιχειρηματίας 

10,26% 1438 179.725 

6. Ηλίας Μπρουσιανός 

του Νικολάου και της 

Μαρίκας επιχειρηματίας  

7,69% 1078 134.575 
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7 Έρρικα Πρεζεράκου 

του Παναγιώτη και της 

Ανδριάννας 

2,57% 358 44.800 

8 Σοφοκλής Ρόβης του 

Ανέστη και της 

Βασιλικής, 

επιχειρηματίας 

10,26% 1436 179.550 

9 Ιωάννης Βούρος του 

Στέφανου και της 

Ευανθίας, σκηνοθέτης-

ηθοποιός 

2,56% 358 44.800 

10 Μάγειρας Βασίλειος 

του Γεωργίου και της 

Ελένης, επιχειρηματίας 

10,26 % 1436 179.550 

11. Οικονόμου Μάριος 

του Μάριου και της 

Λούσης, Ιδ.Υπάλληλος 

2,56% 358 44.800 

12 Πενταφράγκας 

Κωνσταντίνος του 

Δημητρίου και της 

Ελένης, οικονομολόγος 

7,69% 1078 134.575 

13. Πενταφράγκας 

Εμμανουήλ του 

2,56% 358 44.800 
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Δημητρίου και της 

Ελένης, ηλ. Μηχανικός  

14.Ρούσσος Ιωάννης του 

Ευαγγέλου και της 

Ελπίδας, ιδ. Υπάλληλος 

7,69% 1078 134.575 

15. Στεφάνου Δημήτριος 

του Πέτρου και της 

Καλλιόπης, 

επιχειρηματίας  

2,56% 358 44.800 

ΣΥΝΟΛΑ 100% 14.000 1.750.000 

B) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑTA 

ΨΗΦΩΝ 

ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

5.358 53.580€ 7,6% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 

ΜΕΤΟΧΟΙ 

65.005 650.050€ 92,4% 

ΣΥΝΟΛΟ 70.363 703.630€ 100% 
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Μετά την από 7 Ιουνίου 2011 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

σήμερα υπάρχουν σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας  971 μέτοχοι με 

συνολικά 70.363 μετοχές. Εκ των μετόχων ο μοναδικός ο οποίος κατέχει άνω 

του 5% είναι ο κ. Δημήτριος Στεφάνου με αριθμό μετοχών 5.358 και ποσοστό 

συμμετοχής 7,6%. Οι υπόλοιπόι 970 μέτοχοι κατέχουν συνολικά 65.005 

μετοχές και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής είναι 92,4%. Σημειώνεται ότι 

κανείς μέτοχος δεν έχει τον έλεγχο της εταιρείας. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχουν τις ακόλουθες μετοχές: 

ΜΕΛΗ Δ.Σ. 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡ. 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

Αβραάμ Κασνακίδης 3,4% 2.436 

Γεώργιος 

Γρυσμπολάκης 

4,4% 
 

3.136 

Ηλίας Μπρουσιανός 3,2% 2.278 

Άγγελος Γιόκαρης 4,5% 3.236 

Ιωάννης Μπαιλάν 3,4% 2.438 

Αλέξανδρος Δήμου 1,5% 1.067 

Έρρικα Πρεζεράκου 0,5% 358 

Σοφοκλής Ρόβης 3,4% 2.436 

Μιχάλης 

Καψαμπέλης 

0,02% 20 

 

14. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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Η εταιρεία είναι νεοσύστατη συνεπώς δεν υπάρχουν δικαστικές ή διαιτητικές 

διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων κάθε τέτοιων διαδικασιών που εκκρεμούν 

ή ενδέχεται να κινηθούν εναντίον της Εταιρείας και έχουν περιέλθει σε γνώση 

της), οι οποίες μπορεί να έχουν ή είχαν προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις 

στην χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του εκδότη.   

15. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω υπό 3, για 

τους πρώτους δώδεκα μήνες δεν θα ξεπεράσει τις 35.000 Ευρώ και θα 

καταβληθεί στην Εταιρεία από τους ιδρυτικούς μετόχους υπό μορφή δανείου 

το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί. Δεδομένου επομένως  ότι οι ιδρυτικοί μέτοχοι 

θα καταθέσουν το ανωτέρω ποσό, η Εταιρεία θα έχει επαρκές κεφάλαιο 

κίνησης για τους  επόμενους μήνες.  

16. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ  

ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν 

17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Οι μετοχές της Εταιρίας, είναι ονομαστικές και έχουν ονομαστική αξία δέκα 

(10) Ευρώ εκάστη. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας θα καταγράφονται στο Βιβλίο 

Μετόχων αυτής και θα τους παραδοθούν έγχαρτοι τίτλοι, οι οποίοι 

ταυτόχρονα θα παραδοθούν στη θεματοφυλακή του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

18. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
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• Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος) Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν 

περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. 

• Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των 

μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι μετέχουν στη Διοίκηση και στα 

κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του 

Καταστατικού. Τα δικαιώματα που απορρέουν από κάθε μετοχή 

παρακολουθούν αυτή, σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του 

μετόχου. 

• Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της 

Εταιρίας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. 

• Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση -

πλην της αναφερομένης στο παρόν- του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό 

κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

• Οι δανειστές του μετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους σε 

καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την 

σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της 

Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή της περιουσίας της ή 

εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη 

διοίκηση ή διαχείρισή της. 

• Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 
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Συγκύριοι μετοχών, για να έχουν δικαίωμα ψήφου, πρέπει να 

υποδείξουν εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο 

οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον 

καθορισμό αυτού αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

• Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στην Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξούσιου. 

Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετόχων προκειμένου να 

συμμετάσχει ο μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 

Εταιρείας, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 . 

• Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα: 

- Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, τον 

διορισμό ενός ή περισσοτέρων 

ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 40, 40ε 

του Κ.Ν. 2190/1920 

- Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη 

Συνέλευση αυτή μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 

τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση , οι αιτούντες 

μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα, για τα οποία καλείται να 

αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

- Να ζητήσουν την αναβολή λήψης απόφασης από την Τακτική ή 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για μία φορά και να οριστεί νέα Γενική 
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Συνέλευση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αναβολής. 

- Πέντε (5) μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να 

ζητήσουν από το Δ.Σ. να α) ανακοινώσει στη Γ.Σ. τα ποσά που 

καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Δ.Σ. ή τα 

διευθυντικά στελέχη, β) να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για 

τις υποθέσεις της Εταιρείας εφόσον αυτές είναι χρήσιμες για την 

εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

•  Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις 

σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 

Εταιρείας. (Άρθρο 27 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920) 

•  Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος κατά την ημερομηνία έγκρισης των 

οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων ή οποτεδήποτε ορισθεί 

 

Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στους μετόχους εντός δύο (2) 

μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που 

ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος 

καταβολής γνωστοποιείται στους μετόχους δια του Τύπου. 

•  Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία από τότε που 

κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. 

•  Όσον αφορά τους περιορισμούς στην ελεύθερη μεταβίβαση των 

μετοχών, παρατίθεται αυτούσιο το σχετικό τμήμα του άρθρου 6 του 

καταστατικού :  «όλοι οι μέτοχοι θα καταθέτουν όλες τις μετοχές τους 
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στο Δ.Σ. της εταιρείας, ο Πρόεδρος του οποίου θα επιφορτισθεί με την 

εκτέλεση των στο παρόν διαλαμβανομένων συμφωνιών. Για το σκοπό 

αυτό οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος παρέχουν την ανέκκλητη 

ειδική πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως υπογράψει επ’ ονόματι και 

για λογαριασμό τους κάθε σχετικό έγγραφο – όπως ενδεικτικά, ιδιωτικό 

συμφωνητικό μετοχών, δήλωση φόρου μεταβίβασης μετοχών, 

εξουσιοδότηση κατάθεσης αυτής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τίτλο μετοχών, 

βιβλίο μετόχων , κλπ- . Τα μέρη συμφωνούν ότι η δια του παρόντος 

χορηγούμενη εξουσιοδότηση δίνεται προς το συμφέρον αμφοτέρων . 

• Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι 

όλες οι μετοχές της Εταιρείας θα παραδοθούν στη θεματοφυλακή του 

Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση 

προτιθέμενης μεταβίβασης μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο εν όλω 

ή εν μέρει, θα ακολουθείται η περιγραφόμενη στο παρόν διαδικασία: 

α)  Με τον όρο "μεταβίβαση" στο παρόν άρθρο, εννοείται και οποιαδήποτε 

άλλη αλλοίωση των εκ των μετοχών δικαιωμάτων, όπως ενδεικτικά η 

σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας, εφόσον συνοδεύεται και από την 

εκχώρηση ή παραχώρηση από τον μέτοχο του δικαιώματος ψήφου.  

β)  Η σύμφωνη με τα προηγούμενα μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά 

το άρθρο 8β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, δηλαδή με εγγραφή στο ειδικό 

βιβλίο της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον 

μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους τους. Έναντι της 

Εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. 

γ) Ειδικότερα, κάθε μέτοχος ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει ή με 
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οποιοδήποτε τρόπο να διαθέσει τις μετοχές του στην Εταιρεία (Προσφέρων 

Μέτοχος) οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του, εγγράφως και επί 

αποδείξει παραλαβής της, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μαζί με 

τα στοιχεία του μετόχου με τον οποίο έχει έλθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για 

τη μεταβίβαση των μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εγκρίνει ή 

μη την μεταβίβαση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών. Το τίμημα που θα 

καταβάλεται από την μεταβίβαση θα εισπράτεται από το Δ.Σ. και θα  

κατατίθεται με επιμέλεια αυτού, ως δωρεά του προσφέροντος μετόχου, 

στην ΠΑΕ ΑΕΚ. 

Οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση των 

ανωτέρω 

όρων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των 

Μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς 

τον 

οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις 

υφιστάμενες μετοχές.»  

• Δεν υφίστανται δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την τελευταία τρέχουσα 

χρήση. 

• Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το κεφάλαιο Θ («τελικές διατάξεις») της 

από 23/05/2011 συμφωνίας επιχειρηματικής συνεργασίας  

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του παρόντος )«Απαραίτητη προϋπόθεση για την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο είσοδο οιουδήποτε νέου μετόχου στην Εταιρεία, είναι 

η εκ μέρους του προηγούμενη έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

όλων ανεξαιρέτως των όρων και υποχρεώσεων του παρόντος, του 
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οποίου και θα καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος. Τυχόν άρνηση ή 

επιφύλαξη θα συνιστά αυτοδικαίως λόγο αποκλεισμού του»  

 

19. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΆΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Όπως προελέχθη οι υφιστάμενοι έχουν ήδη αποφασίσει να παραιτηθούν 

από το δικαίωμα προτίμησης τους στην ανωτέρω αύξηση. 

 

20. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 

Οι υποψήφιοι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση θα 

πρέπει να καταθέτουν τα χρήματα τους στους εξής τραπεζικούς 

λογαριασμούς:  

ALPHA BANK : 116 002002 014743 

EUROBANK : 0026 0063 49 0200524510 

 δηλώνοντας κατά την κατάθεση και τα στοιχεία επικοινωνίας τους 

(Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο) και συμπληρώνοντας και την αίτηση για 

την αγορά μετοχών που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ του παρόντος. Στη  συνέχεια  η εταιρεία θα 

επικοινωνεί μαζί τους προκειμένου να επιβεβαιώσει τα στοιχεία και να 

τους αποστείλει βεβαίωση συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου. Η 

βεβαίωση αυτή θα στέλνεται ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία. Σε 

περίπτωση που κάποιος υποψήφιος μέτοχος  προχωρήσει σε κατάθεση 

παραλείποντας να σημειώσει τα στοιχεία έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η 

καταγραφή του, η Εταιρεία θα προχωρεί σε κατάθεση των χρημάτων 

αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, απ’ όπου θα μπορεί να τα 
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αναλάβει εφόσον ταυτοποίηση την κατάθεση, με στοιχεία που θα της 

προσκομίσει ο καταθέτων.   

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κάλυψης το Δ.Σ. σε ειδική συνεδρίαση θα 

αποφασίσει για τη διάθεση των μετοχών στους μετόχους που θα έχουν 

προβεί σε καταθέσεις στους ανωτέρω λογαριασμούς. Διευκρινίζεται ότι 

για την ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση 

κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το 

ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

Διευκρινίζεται τέλος ότι σε περίπτωση που το ποσό που θα συγκεντρωθεί 

υπερκαλύψει το ποσό της αύξησης, θα τηρηθεί απόλυτη σειρά χρονικής 

προτεραιότητας ώστε να προτιμηθούν οι μέτοχοι που κατέθεσαν τα 

χρήματα τους όσο πιο κοντά στην ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας. 

 

 

21. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, τα φορολογητέα κέρδη 

των ανωνύμων εταιρειών υπόκεινται σε φόρο, πριν από οποιαδήποτε 

διανομή με συντελεστή 20%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 

ως τροποιηθείς ισχύει σήμερα. Πρέπει όμως στο σημείο αυτό να τονισθεί 

ότι λόγω της πρόσφατης δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας, 

οι φορολογικοί νόμοι έχουν καταστεί ιδιαίτερα ευπαθείς και αντικείμενο 

διαρκών μεταβολών. Η φορολογία των μερισμάτων της ανώνυμης 

εταιρείας έχει μεταβληθεί ήδη τρεις φορές κατά τα τελευταίο χρονικό 
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διάστημα, επομένως δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής πρόβλεψη για τον 

ακριβή συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων. 

22. ΔΑΠΑΝΕΣ ΈΚΔΟΣΗΣ 

Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλος 

επιτροπής ανταγωνισμού και διαφημιστικές καταχωρήσεις, ανακοινώσεις 

στον Τύπο και λοιπές δημοσιεύσεις ) εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν περίπου 

στο ποσό των € 25.000 και θα καλυφθούν εξ’ολοκλήρου από τα χρηματικά 

διαθέσιμα της εταιρείας. 

     23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ  - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 1o 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία 

«SUPPORTERS CLUB  ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το 

διακριτικό τίτλο « SUPPORTERS CLUB Α.Ε.»  

Για τις σχέσεις της Εταιρείας µε την αλλοδαπή, η επωνυµία της θα αποδίδεται 

σε πιστή μετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 2o 

ΕΔΡΑ 

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων.  

2.- Η Εταιρεία µπορεί να ιδρύει Υποκαταστήµατα ή Πρακτορεία ή Γραφεία και 

σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, µε αποφάσεις του Διοικητικού 

Συµβουλίου της, που θα καθορίζουν τις αρµοδιότητες, την έκταση της 

δικαιοδοσίας, τα καθήκοντα και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοποί της εταιρείας είναι: 
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1) Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως 

(Π.Α.Ε. ΑΕΚ).  

2) Η κατασκευή αθλητικού προπονητικού κέντρου.   

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία δύναται:  

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η οποία υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί, με όμοιους ή 

παρεμφερείς σκοπούς, δια συμπράξεως με αυτήν με κάθε τρόπο, 

συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς, απορρόφησης και συγχώνευσης 

εταιρειών, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες ή να εισφέρει σε 

αντίστοιχο κλάδο σε υφιστάμενη ή σε υπό σύσταση εταιρεία. 

β) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιαδήποτε συναφή 

επιχείρηση ή εταιρεία, η οποία ήδη υφίσταται ή θα ιδρυθεί, ημεδαπή ή 

αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία 

οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/ και στην αλλοδαπή. 

δ) Να παρέχει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις, να ζητεί την έκδοση εγγυητικών 

επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπέρ τρίτων 

φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία 

συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και την ευόδωση του εταιρικού 

σκοπού και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες - ενοχικές και εμπράγματες - με 

την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
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Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την 

ηµεροµηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών από την 

αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή 

άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού 

και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους 2061.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν σαράντα  χιλιάδες 

(140.000) ΕΥΡΩ, κατανέµεται δε σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) 

ονομαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ της κάθε µιάς, 

καλυπτόµενο και καταβαλλόµενο στο σύνολό του από τον ιδρυτή της. 

Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται και από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν 

να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. 

Με την από 06/06/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες εξήντα τρεις 

χιλιάδες εξακόσια τριάντα (563.630) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την 

έκδοση πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών (56.363) νέων 

μετοχών, ονομαστικής αξίας, δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη.  

Με την από 05/03/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε έως και του ποσού του ενός 

εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών 
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και την έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας, 

δέκα (10,00) Ευρώ εκάστης. 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες 

τρεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα (2.403.630) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες 

σαράντα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα τρεις (240.363) μετοχές, ονομαστικής 

αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη 

Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται και από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν 

να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. 

 

                                    

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Μετοχές 

Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.  

1. Όλοι οι μέτοχοι θα καταθέτουν όλες τις μετοχές τους στο Δ.Σ. της 

εταιρείας, ο Πρόεδρος του οποίου θα επιφορτισθεί με την εκτέλεση των 

στο παρόν διαλαμβανομένων συμφωνιών. Για το σκοπό αυτό οι 

συμβαλλόμενοι δια του παρόντος παρέχουν την ανέκκλητη ειδική 

πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως υπογράψει επ’ ονόματι και 

για λογαριασμό τους κάθε σχετικό έγγραφο – όπως ενδεικτικά, ιδιωτικό 

συμφωνητικό μετοχών, δήλωση φόρου μεταβίβασης μετοχών, 

εξουσιοδότηση κατάθεσης αυτής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τίτλο μετοχών, 

βιβλίο μετόχων , κλπ- . Τα μέρη συμφωνούν ότι η δια του παρόντος 

χορηγούμενη εξουσιοδότηση δίνεται προς το συμφέρον αμφοτέρων . 

2. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι 
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όλες οι μετοχές της Εταιρείας θα παραδοθούν στη θεματοφυλακή του 

Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση 

προτιθέμενης μεταβίβασης μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο εν όλω 

ή εν μέρει, θα ακολουθείται η περιγραφομένη στο παρόν διαδικασία: 

α)  Με τον όρο "μεταβίβαση" στο παρόν άρθρο, εννοείται και οποιαδήποτε 

άλλη αλλοίωση των εκ των μετοχών δικαιωμάτων, όπως ενδεικτικά η 

σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας, εφόσον συνοδεύεται και από την 

εκχώρηση ή παραχώρηση από τον μέτοχο του δικαιώματος ψήφου.  

β)  Η σύμφωνη με τα προηγούμενα μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά 

το άρθρο 8β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, δηλαδή με εγγραφή στο ειδικό 

βιβλίο της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον 

μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους τους. Έναντι της 

Εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. 

γ) Ειδικότερα, κάθε μέτοχος ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει ή με 

οποιοδήποτε τρόπο να διαθέσει τις μετοχές του στην Εταιρεία 

(Προσφέρων Μέτοχος) οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του, 

εγγράφως και επί αποδείξει παραλαβής της, στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας, μαζί με τα στοιχεία του μετόχου με τον οποίο έχει έλθει σε κατ’ 

αρχήν συμφωνία για τη μεταβίβαση των μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

οφείλει να εγκρίνει ή μη την μεταβίβαση εντός προθεσμίας πέντε (5) 

ημερών. Το τίμημα που θα καταβάλεται από την μεταβίβαση θα 

εισπράτεται από το Δ.Σ. και θα  κατατίθεται με επιμέλεια αυτού, ως δωρεά 

του προσφέροντος μετόχου, στην ΠΑΕ ΑΕΚ. 

Οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω 

όρων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των 
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Μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον 

οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις 

υφιστάμενες μετοχές. 

 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  

Διοικητικό Συµβούλιο 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Σύνθεση, θητεία, εκλογή και αναπλήρωση µελών του διοικητικού 

συµβουλίου. 

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συµβούλιο που αποτελείται από 

τρεις (3) εως δεκαπέντε (15) τακτικούς συµβούλους, καθώς και από τρεις 

αναπληρωματικούς. Ο ακριβής αριθμός των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας 

θα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία εξέλεξε το αμέσως 

προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου είναι πενταετής και δεν 

µπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη, παρατείνεται δε κατ' εξαίρεση µέχρι τη 

λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως 

επόµενη τακτική γενική συνέλευση.  

 3. Οι σύµβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι και ελευθέρως ανακλητοί.  

4. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιείται 

μέσω καταλόγων, οι οποίοι θα προτείνονται από τους μετόχους και θα 

ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι κατάλογοι αυτοί θα προτείνονται 

από οποιουσδήποτε από τους μετόχους κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο 
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από το 1/50 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Από τον κάθε 

κατάλογο θα εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του 

καταλόγου, αναλογικά με το ποσοστό ψήφων που συγκέντρωσαν οι 

κατάλογοι κατά την ψηφοφορία. Για να μπορεί κατάλογος να υποβληθεί 

από μετόχους προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει 

υποχρεωτικά στις τρεις πρώτες θέσεις αυτού να συμπεριλαμβάνει 

τουλάχιστον έναν μέτοχο, ο οποίος να μην συγκεντρώνει ποσοστό 

μεγαλύτερο από το 1/1000 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.  

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση µέλους ή µελών του 

συµβουλίου, και δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθούν από τα 

αναπληρωματικά μέλη, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη 

διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση 

των ελλειπόντων µελών, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών 

υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση του 

γεγονότος που οδήγησε στην κένωση της θέσης. Σε κάθε περίπτωση τα 

µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.  

6. Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, 

ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής 

συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Σύγκληση του διοικητικού συµβουλίου 

1. Το διοικητικό συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας 

κάθε φορά που ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το 

απαιτούν.  
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2. Το διοικητικό συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός των τόπων της παρ. 1 

στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην 

πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.  

3 Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και µε τηλεδιάσκεψη. Στην 

περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 

περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη 

συνεδρίαση. 

 4. Το διοικητικό συµβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή 

του µε πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον 

εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανείς δεν αντιλέγει 

στη λήψη αποφάσεων.  

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ 

των µελών του, µε αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή 

του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συµβούλιο, 

προκειµένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την 

υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συµβούλιο από τον 

πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του µέσα στην παραπάνω προθεσµία, 

επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το 

διοικητικό συµβούλιο µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της 

ανωτέρω προθεσµίας των επτά ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική 

πρόσκληση στα λοιπά µέλη του διοικητικού συµβουλίου.  
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6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου 

καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που µπορεί να τηρείται και 

κατά το µηχανογραφικό σύστηµα. Ύστερα από αίτηση µέλους του 

διοικητικού συµβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα 

πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται 

επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη 

συνεδρίαση µελών του διοικητικού συµβουλίου.  

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου, για 

τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών κατά το άρθρο 7α ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο αρµόδιο 

υπουργείο µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη συνεδρίαση του 

διοικητικού συµβουλίου.  

8. Τα πρακτικά του διοικητικού συµβουλίου υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται 

επισήµως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή 

τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Λήψη αποφάσεων 

 1. Το διοικητικό συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, 

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ πλέον ενός των 

συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων µπορεί 

να είναι µικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθµού απαρτίας 

παραλείπεται το κλάσµα που τυχόν προκύπτει.  

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόµος και το καταστατικό, οι 
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αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόµενων µελών.  

 3. Έκαστος σύµβουλος  δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως µόνο έναν 

έτερο σύµβουλο.  

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε 

απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, ακόµη κι αν δεν έχει προηγηθεί 

συνεδρίαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 1Οο 

Αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου. 

1. Το διοικητικό συµβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία επί δικαστηρίου και 

εξωδίκως, είναι δε αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη σχετική µε τη 

διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει 

επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. 

 2. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί, µε απόφασή του, να αναθέτει την 

άσκηση όλων των εξουσιών και των αρµοδιοτήτων του εκτός από εκείνες 

που απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της 

εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη, καθορίζοντας 

συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρµοδιότητες αυτές 

τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2190/1920.  

3. Πράξεις του διοικητικού συµβουλίου, ακόµα και αν είναι εκτός του 

εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν 

αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή 

όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας 
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ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν 

συνιστά απόδειξη.  

4. Περιορισµοί της εξουσίας του διοικητικού συµβουλίου από το 

καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται 

στους τρίτους, ακόµη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δη 

µοσιότητας.  

                                      

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ανταγωνισµός 

Επιτρέπεται στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου να ενεργούν κατ' 

επάγγελµα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασµό ή 

για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς 

που επιδιώκει η εταιρεία ή να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες 

που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Γενικές Συνελεύσεις 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

1. Η γενική συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συµβούλιο 

και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και σε άλλο τόπο κείµενο στην 

Ελλάδα ή την αλλοδαπή υποχρεωτικά τουλάχιστον µια φορά κάθε εταιρική 

χρήση και εντός έξι (6) το πολύ µηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.  

 2. Η γενική  συνέλευση,  µε εξαίρεση τις Επαναληπτικές συνέλευσεις και 
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εκείνες που εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την οριζόµενη για τη συνεδρίασή 

της, υπολογιζοµένων και των εξαιρετέων ηµερών. Η ηµέρα δηµοσίευσης 

της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης 

της δεν υπολογίζονται.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Πρόσκληση γενικής συνέλευσης 

Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται σε µία 

ηµερήσια πολιτική ή οικονοµική Εφηµερίδα της Αθήνας ή της 

Πρωτεύουσας του Νοµού της έδρας της εταιρείας. Η δημοσίευση της 

πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με 

δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή εφόσον οι μέτοχοι έχουν 

γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Στην 

περίπτωση αυτή η αποστολή θα πρέπει να προηγείται πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης 

προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.  Νεότερη πρόσκληση δεν 

απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος 

των επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεποµένων συνεδριάσεων, για 

την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Αποκλειστική αρµοδιότητα της γενικής συνέλευσης 

1. Η γενική συνέλευση είναι µόνη αρµόδια να αποφασίζει περί:  

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουµένων πάντως 
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και των αυξήσεων ή µειώσεων του µετοχικού κεφαλαίου,  

β) εκλογής εκκαθαριστών,  

γ) έγκρισης των ετήσιων λογαριασµών (ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων),  

δ) διάθεσης κερδών,  

ε) έκδοση δανείου µε οµολογίες,  

στ) διάσπασης, µετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας, 

 διάλυσης  και  συγχώνευσης της εταιρείας, εκτός της 

προβλεπόµενης στο άρθρο 78 ν. 2190/1920 απορροφήσεως,  

ζ) εκλογής µελών του διοικητικού συµβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις 

των άρθρων 23, 38 του καταστατικού και της εκλογής ελεγκτών.  

η) Κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται από το νόµο ή το καταστατικό.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Έλεγχος 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. 

1. Για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας 

διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαµβάνει χώρα κατά 

τη διάρκεια της ελεγχόµενης χρήσης, ορκωτοί ελεγκτές ή λογιστές, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 36 ν. 2190/1920.  

2. Για την πρώτη εταιρική χρήση οι ορκωτοί ελεγκτές ή λογιστές ορίζονται 

από το καταστατικό.  

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να 

παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα 
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έλεγχο, ευθύνονται δε για κάθε πταίσµα κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους, υποχρεούµενοι σε αποζηµίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν 

µπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας 

παραγράφεται µετά διετίαν.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Βιβλία, ισολογισµός και διάθεση κερδών 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Εταιρική χρήση 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η 

Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου κάθε χρόνου.  

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο 

οικείο Μητρώο Ανωνύµων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την 

παροχή της αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση 

του καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεµβρίου 

2012.  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Ετήσιοι λογαριασµοί - Δηµοσιεύσεις. 

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συµβούλιο καταρτίζει 

τους ετήσιους λογαριασµούς (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) κατά 

νόµο, ιδίως βάσει των άρθρων 42α επόµενα ν. 2190/1920.  

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις δέον να εµφανίζουν, µε απόλυτη 

σαφήνεια, την πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της 
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χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσης.  

Ειδικότερα, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, 

σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις.  

α) τον Ισολογισµό, β) το «Λογαριασµό Αποτελέσµατος Χρήσεως», γ) τον 

«Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσµάτων» και δ) το Προσάρτηµα.  

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί και από το 

διοικητικό συµβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά 

πρόσωπα, ήτοι:  

α) από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του,  

β) από τον διευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο και σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει τέτοιος σύµβουλος ή η ιδιότητά του συµπίπτει µε εκείνη των 

ανωτέρω προσώπων, από ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου που 

ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.  

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νοµιµότητας του 

τρόπου κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν 

εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.  

3. Η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου προς την τακτική γενική 

συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγµατική εικόνα της εξέλιξης 

των εργασιών και της οικονοµικής θέσης της εταιρείας, καθώς και 

πληροφορίες για την προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας και για τις 

δραστηριότητες της στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα 

οριζόµενα στο εδάφιο Β της παραγράφου 3 του άρθρου 430 ν. 219011920 

. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο 

σηµαντικό γεγονός, που έχει συµβεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από τη 
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λήξη της χρήσης µέχρι την ηµέρα υποβολής της έκθεσης.  

4. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις 

δηµοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β ν. 2190/1920, µε 

τη µορφή και το περιεχόµενο µε βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές 

της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές 

έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώµη τους, τότε το 

γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις 

δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από 

το δηµοσιευόµενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.  

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων µε τις σχετικές 

εκθέσεις του διοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από 

την εταιρεία στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες 

πριν από τη γενική συνέλευση.  

6. Ο ισολογισµός της εταιρείας, ο λογαριασµός «Αποτελέσµατα Χρήσεως» και 

ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσµάτων» µαζί µε το σχετικό πιστοποιητικό 

ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δηµοσιεύονται 

είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής 

συνέλευσης.  

7. Μέσα σε είκοσι (20) η µέρες από την έγκριση των οικονοµικών 

καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, µαζί µε το επικυρωµένο 

αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του 

άρθρου 26α ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή και 

αντίτυπο των εγκεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
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Διάθεση κερδών 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α ν. 2190/1920, η διάθεση 

των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται ως εξής:  

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηµατισµό του τακτικού 

αποθεµατικού, όπως ορίζει ο νόµος, δηλαδή για το σκοπό αυτό 

αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η 

αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε 

ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.  

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που 

προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.  

γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.  

2. Ως προς τη διανοµή των κερδών στους µετόχους εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 44α επ. ν. 2190/1920. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Διάλυση - Εκκαθάριση 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Λόγοι λύσης της εταιρείας 

 1. Η εταιρεία λύεται:  

α) µε την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν προηγουµένως 

αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.  

 β) µε απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνεται κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 ν. 2190/1920.  

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και  
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δ) µε δικαστική απόφαση, κατά τα άρθρα 48 και 48α ν. 2190/1920.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Εκκαθάριση 

 1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας 

ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 19 παρ. 1 στ. 

α. το διοικητικό συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή µέχρι  να 

διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του 

άρθρου 19 παρ. 1 εδ. δ’, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο µε 

την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.  

 2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν, 

µόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής 

περιουσίας και να δηµοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύµων 

Εταιρειών και Εταιριών  Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της 

 Κυβερνήσεων ισολογισµό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην 

αρµόδια διοικητική αρχή. Δηµοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισµό. Την ίδια 

υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.  

3. Η γενική συνέλευση των µετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώµατα αυτής 

κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.  

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις 

εκκρεµείς υποθέσεις της εταιρείας να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική 

περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις 

αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον µε αυτές 

εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµφέρον της εταιρείας.  

Οι εκκαθαριστές µπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας 
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την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή µεµονωµένα 

πάγια στοιχεία της, αλλά µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη 

λύση της.  

5. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις 

πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα 

αποτελέσµατα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των 

µετόχων µε έκθεση των αιτίων τα οποία παρεµπόδισαν το τέλος της 

εκκαθάρισης. 

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές  καταρτίζουν τις τελικές 

οικονοµικές καταστάσεις, τις οποίες δηµοσιεύουν όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 43β παρ. 5 ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων, 

καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέµουν 

το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους 

µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο µετοχικό 

κεφάλαιο.  

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία ο εκκαθαριστής 

υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλει σχέδιο 

επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, τηρούµενων των όρων του 

άρθρου 49 παρ. 6 ν. 2190/1920. 

 8.  Ο διορισµός εκκαθαριστών  συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της 

εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, 

εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συµβούλιο. Οι 

συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά 

στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συµβουλίου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

    

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθµιση των θεµάτων που αξιώνει το 

άρθρο 2 του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήµερα. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει 

το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.  

 

Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε από το Δ.Σ. σε συνέχεια της από 5-3-

2012 απόφασης  της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Αβράαμ Κασνακίδης 
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1. Καταβf,ημÝνο

ΙI. Διοφ, οηü Ýκ6οση μετοχ. υπÝρ το üρτιο
- Καταβf,ημÝνη

ΙΙI. ΔιοφορÝs ονοηρ/γhs-Εηιχ/σειs εηεν6ýσεων
3. Enι/σειs επενδýσεων παγßου ενεργητικοý

ν, Αηοτεf,Ýσμοια ειsνÝο
Υηüf,οιπο ζημιþν χρÞσεωs ε s νÝο
Υπüf, oιno ζτμιþν ηροηνοýμενων χρηοεων

W, Ποσü προοριζüμενο γιο αýξηση κεφσflοßου
º, ΚαιοθÝσειs 1,ετüχων
Σýνοßο ιδßων κεφοROßων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+Αν+ΑνΙ)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΙΟΔΑ
1, Προβf,Ýψειs για 0ποζημ. ηροσωπικοý

Λüγω εξüδου αηü την υητρεσßα

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι, |tI ακ ρο πρüθ εσμε5 υ π ο χρεþ σει5

º, Ομοf,ογιοκü δÜνειο
Β, ΛοιηÝs μακροηρüθεσμε5 υιοχρεþσειs

ΙI. Β ραχυ ηρ üθ εσμσ υ ηοχρεþσειs
1. Προμηθευτσ
2α, ΕηιιαγÝs ηΛηρωτÝεs

3. ΤρÜηεζεs Πογ, ΒραχυπροθÝομων υποχ/σεων

4, Προκαταβοf,Ýsπεf,ατþν
5, Υποχρεþσειs αηü φüρουs -τÝΛη

6, Ασφο4 στικοß 0ργανισμοß
7, Ιι/ακροτρüθεσμεs υποχρεþσειs

τΙτρωιÝεs σιην εηüμενη χρÞση
1º,ΠιοτωτÝs διÜφοροι
1 ºα, Υποχρεþσειs απü μεταγραφÝs, 0νανεþσει5

συμβοfl αßων ηοδοσφαιριοτþν

Σýνοf, ο υηοχρεþσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟrΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
º. Εοοδα εηομÝνων χρτσεων
2, Εξοδα χρÞσεωs δουf,ευμÝνα
3, Λοιποß μεταβαυκοß flογαριασμοß παθητικοý

ΓΕΝΙΚ0 ΣΥΝOΛ0 ΠΑΘΗΤΙΚOΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΙΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤ|ΚOΙ

ΠοσÜ κßειομ. ΠοσÜ προηγ,
χρÞσ.2010-º1 χρÞσ.2009-10

,20 ευρþ)

_lÝ5§J34p _J,w.3φ,ω

J_agΦ_18-04 _Δ.455.υβ

º44 737,5Β 144,737 ,5Β

-17,228,114,69 _18 218 642,19
-42,299,597,22 _24 080 955,03
-59 527 7ºº,91 -42,299,597,22

4α, Μηχανßματο - τεχνικÝs εγκ/σειs σε οκßνητα τρßτων 21.205,98
245.028,83
957,01 1 ,1 Β

17,634,70
164.792,85
746,995,Β4

22.901.793,79
Β,422,724,46

Δ.
ß.

5, ΜειαφορικÜ μÝσα
6, Enιnf,a καß floιnüs εξοηf,ισμüs

3, ΓρομμÜτια σε καθυοτÝρηση

3ο, tηιταγÝs εισ]ρακτÝε5 (μεταχ/νεÞ

3β, Ετιταγεs σε καθυστÝρηστ
1 0, Εηισφαf,εßs - Enßδιkoι πεf,Üτεs και χρεþστεs

Ινεßον , ΠροβflÝψειs

º º, Χρεþστεs διÜφοροι
º ºα, Χρεþστεs - πιστωτ,κÝs κÜρτεs

º2 Λογορ,ασμοß δ,οχειρßσεωs τροκ/ßþν <αι ηιστþσεων

'η |'"ß':;!Ý
3, ΚαταθÝσειs üψεωs και ηροθεσμßαs

Σýνοf, ο κυκf, οφοροýντοs ενεργητι κοý (ΔΙΙ+ΔΙν)

Ε, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1, Εξοδο ετομÝνων χρηοεων
2, Εσοδα χρι^οεωs ε,οτρο«ιÝο

ΓtΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ tΝΓΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOΙ ΤΑΙ ΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2, Χρεωστ,κο, ßογ εγγυÞσ, & εμπρ, ασφαΛειþν

7, ΑκινητοηοιÞσειs υηü εκιÝflεση και προκαταβοf,Ý1__:!!,1φQ00 0,00

Σýνοf, ο ακινητοηοßÞσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Συμ/χÝs & üf,f,εs μOκρ. χρημ, οηαιτhσειs
7, Λο ηÝs μακροηρüθεσμεs αηαιτÞσεßs

ΣýνοΛο nüyιou ενεργητικοý (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

ΚγΚΛΟΟΟΡΟγΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αηαιτhσειs
1, ΠεflÜτσ

240 802, º ]
-π!-º0-.220J5-

7,Ζ71,756,65
2 000,00

63.530,00
46.000,00

] 4.490.574,76

º.]70.9º8,ºΒ
9Βº.446,0º

2Β 046,57

*υ,Φ4μΖ17

54.164,76
º 760 9Β0,20

_1!ι"5J_44p§
25.869 41 7, º 3

8]4.974,30
1 2οº ,ι27 7Λ

4,998.477,55
14.j81 .27 1 ,65
] 9 º 85.749,20

22,913,299,72
8 422724,46

3 ΒOΒ.602,45
º 640.750,08
1 631 806,52

] 49,009,46
6 533 1 64,34

329,192,74

º 954.000,74
º 053.ΒΒΒ,23

9,563 875,83

º 95Β 140,94
465,987,42

0,00

_2ρ!-12Ββ
5,1,273,Β69,2Β

960.320.00 2,723,959,57
_1 8.479.601 ,69 -1 1 ,652,6Β5,02

1 09 086,Β9 1 09.086,89

26.664,290,39 39.5Β5,Β34,49

45.Β50 039,59 60.393 339,05

º 337,94Β,9Β
4] 2,556,31

4.1Β4,717,23

_Ιβ35.277Ε
-β-41!.Ι-ψ.3J

3 º30 788,10 | 2, Πιστωιικοß Λογ, εγγυÞσ. & εμηρ, οσφαf,, 2,150,500,00 3 ]30.788,º0

4 99Β 477,55
º5 Β09 027,01

_2!_8!ΖΙ!4Ι§

7,584,939,22
4 640 283,43
3,ºΒº.579,65

,] 

ΒΒ.2 ] 2,1 6

5.55 º .05],80
33 º ,596,00

1,623,755,41
799 Β96,96

1 5 684.5] 9,86

__3Ι34.4!&9§ Jβ86,0Πβ ___l4gl&.a!
]4,305.22],00 13.494,962,47

_ΞÞ_α]"μ __Ζ_β31-8Ζ8J3 __]ΦΔΒβ
-44J23J92.Φ -2Ζ-a5j.3Ζ4β_1 ΙΖΖß9-{8.α4
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ΠοσÜ κθειομ.

ιρÞgJαlαll
-1 4.330,Β96,8Β

-42,299.597,22

-2 Β97 2º7,8º

59 527 71 º,9º

Ποσü προηγ.
χρÞσ, 2009-1 0

-1 8 2] Β.642,j 9

24 0Β0 955,03

0,00
,42β9.w}2

Κοθορý αηοτεfrÝσματα (ζημßεs) χρßισεωs
(-) Υπüf,οιηο αηοτεflεσμüτων (ζημιþν)

προηγοýμενων χρýσεων
(-) ΔιαφορÝs Φοροf,ογικοý ΕßÝγχου

προÞγουμÝνων χρÞσεων

Ζημßεs ειs νÝο

ΣπÜτο, 15/10/2011

0 ΠΡOΕΔΡOΣ ΤOγ Δ Σ. & ΔιΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥιýΒΟΥΛOΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Δ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 127547ι2007

0 0ιΚOΝOΝ/ιΚοΣ ΔιΕΥΘΥΝτΗΣ0 Β ΑΝτιΠΡOΕΔΡOΣ ΤOγ Δ Σ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ-ΕΥΓΕΝΙΟΣ Π. ΚΟΣΜΑΤΟΣ
Α Δ,τ. ΑΕ 060438/2007

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕαΟΥ ΑΝΕΙΑΡΤΗΤOΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΙΗ ΛΟΤΙΣΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΟΥΛΑΚΟΣ
Α.Ν,η ΟΕΕ º5729/ΑºΑΙΗΣ

;n#darfu" bjòÜfu'ιr2οιO lιÞr0ι ι, κοω§ ιOιφ σπφ τþþι,0 Ευθωη Δοßωσ5 μο ß9 οιßονομιÝ (οßοιtαý, Ι Δο'τΦ εJΦl υΓÞÝΦ ιο ι,τ ιOýρω ý ι]ßΜ τω"οßαστ oLuy ι

ßß',γΙJ#ι'#ffi trι,Η##?ºγ#ßtr]ffi ,Ηß¹Ηº#¸#*¹ßJΨ,#ffi ß-*mffi ΗffiftffiΗtr#ffiffiffii{Η,ffif,ξffiιξ}tr"{{ffilffi# ###Jiiüfuτffiι".,*¹$ff,*",#ò}"ºßß**fl*,#ý:#*xffi i.*gιN-τ.#,:rιωιft ,*Wº_#$ιßffi 
Ift ιffi #ffi,,##,*ffi;ψ,-¹#

θ¹ffi#ffitft¹trι¹ß¹-ß#t#;ºιffiξ¹:,ß¹¹τÝΗ:"ffi,JΦ,Η,,ß#,Ηß,η#,#Ι;$ιß#ß-ßιι;ffi,_ιß.þ*,.χι*¹τ*¸#ßf^Ηιι#Ρ*l¹º

ffiÝffiº**π¹ str+mffiffi ilffi . ßΦ,$'l;ψffi ι$#μΜλffi ffi
fΗ,Η¹¹#tr#ßÞ,**Η"frffi

ffifiφ,#¹ßt'#-ffi#!ffi#*#f*ι#r¹#'ºffiß&º¹.g1.*-.,,,**-,,,,.*}γJ¹ßγß"-,Ητ.h,.'iΡ#gγΗ*γ"¹ftΗ#ß;¹J*
ßφmΧΙΙχψ'***tffi ¹"ffi##;,ffiξfffi "*#:Hffiiffi τlχf,ψ,ffi;ffiτ#-þffffi #,lffiτß¹j¹ffi,ffi*º
ßδ,ßσþωßΙ,ΦωΙαßειsοωωJοιbωτýioΦorüaß, οτ0 ηοο0ιý/φþFε"ιισ]üsüρθρ0l]οια3/ Φι'η 

''ηºΙ¹, υ,υrο,,

§(3Λ
ΟΡΚQΙΟΙ 

^ΟΓΙΣΤΕΣ.,:: creιlΦattι
Συýεργοζüμιτι ΟριΦιοΙ Δογ αα ο ε ο ε

ΜÝdοò ιη5 cιοwe Ηοfrαιh ]nternaιional
ΦΦ,Νßγρη3, ]]257Αθηνο

ΑΜ Σ,ο,Ε,Λ, ι25

Ο 0ΡΚΩτOΣ ΕΛΕΓΚΙΗΣ ΛOΠπΗΣ

ΝOΜιΚOΣ ΝιΚ. ΣΚOτΗΣ
Α.ι/. Σ 0.Ε,Λ. 16861

Συνεργαζüμενοι Ορκωτοß ΛογιστÝs α,ε,ο.ε.

62ο7 τýπOξ Ε2lο272409ο
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