
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 14-6-2018 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», 

παρέστησαν νόμιμα 65 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 56.972.421 κοινές ονομαστικές μετοχές επί 

συνόλου 79.721.775 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 71,46% του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

ως εξής: 

 

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 

2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 

των Ορκωτών Ελεγκτών.  

Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 

Δεκεμβρίου 2017, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών 

Ελεγκτών.  

 

ΥΠΕΡ 56.958.421 μετοχές (99,98%) 

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0,00%) 

ΑΠΟΧΗ 14.000 μετοχές (0,02%) 

 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για 

τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017.  

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε 

ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 

31 Δεκεμβρίου 2017. 

ΥΠΕΡ 56.958.421 μετοχές (99,98%) 

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0,00%) 

ΑΠΟΧΗ 14.000 μετοχές        (0,02%) 

 



3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 

Δεκεμβρίου 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.  

Εξελέγη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 

Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία 

«ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εγκρίθηκε η αμοιβή 

της για το 2018, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 100.000,00. 

 

ΥΠΕΡ 56.972.421 μετοχές (100%) 

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0,00%) 

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,00%) 

 

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα 

άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920. 

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 

2190/1920, ως ακολούθως: 

Για τη χρήση 2017 

- Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 827.073,00. 

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού μικτού ποσού 

ευρώ 284.200,04. 

Για τη χρήση 2018 

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ. αντίστοιχες με αυτές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 

2017, σε συμφωνία με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας. Αμοιβές μελών Δ.Σ. για 

συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., για συνολικό ποσό μέχρι ευρώ 300.000,00, πλέον 

εργοδοτικών εισφορών σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει.   

 

ΥΠΕΡ 55.575.752 μετοχές (97,55%) 

ΚΑΤΑ 613.752 μετοχές (1,08%) 

ΑΠΟΧΗ         782.917 μετοχές (1,37%) 

 



5. Έγκριση μερικής αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων που προήλθαν από την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με βάση την από 29ης Απριλίου 2014 

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνέχεια 

σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εγκρίθηκε η από 23.05.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (κατόπιν των 

αντίστοιχων αποφάσεών του της 22ας Μαΐου 2015, που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση της Εταιρείας της 16.06.2015 και της 24ης Μαΐου 2016, που εγκρίθηκε από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 15.06.2016) περί μερικής αλλαγής χρήσης 

κεφαλαίων, που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που 

αποφασίστηκε με την από 29η Απριλίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των Μετόχων της, τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των Ευρώ 146,1 εκ. (συνολικά έσοδα 

Ευρώ 150 εκ., μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ 3,9 εκ.). 

Ειδικότερα , το Διοικητικό Συμβούλιο της 23.5.2018, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του εταιρικού 

συμφέροντος με στόχο την απομείωση του εταιρικού δανεισμού αποφάσισε: την προσθήκη 

νέας πέμπτης (ε) κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων με την 

ονομασία «Αποπληρωμή ομολογιακών δανείων», με συνολικό ύψος δαπάνης έως Ευρώ 

είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες (€25.699.000) και ισόποση 

αθροιστικά απομείωση της (α) και (δ) κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων 

κεφαλαίων.  

Κατά τα λοιπά, θα ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 4.2 (Χρήση των Αντληθέντων 

Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου, 

χωρίς περαιτέρω τροποποίηση. 

ΥΠΕΡ 56.972.421 μετοχές (100,00%) 

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0,00%) 

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,00%) 

 

 

6. Τροποποίηση των άρθρων 10, 15, 19 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

 

Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 10, 15, 19 και 23 του Καταστατικού της, 

προκειμένου αυτό να εναρμονίζεται με το γεγονός ότι πλέον η εταιρεία «VOXCOVE 



HOLDINGS LIMITED», κατόπιν της υπογραφής της από 28.12.2017 σχετικής «Πράξης 

Προσχώρησης» («Deed of Adherence») στη Σύμβαση Μετόχων (όπως αυτή ορίζεται πιο 

κάτω) υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που είχαν μέχρι τότε οι «Μέτοχοι 

GSO» (όπως ορίζονται στη συνέχεια), από τη σύμβαση  μετόχων της 26ης.08.2014 

(shareholders agreement) μεταξύ (α) της Consolidated Lamda Holdings S.A., (β) των 

επενδυτικών κεφαλαίων GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.a r.l., GSO 

Palmetto Opportunistic Investment (Luxembourg) Partners S.a r.l., GSO Credit-A 

(Luxembourg) Partners S.a r.l., GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.a r.l., GSO 

Aiguille des Grands Montets (Luxembourg) S.a r.l., GSO Cactus Credit Opportunities 

(Luxembourg) S.a r.l. και GSO Oasis Credit (Luxembourg) Partners S.a r.l. (οι «Μέτοχοι 

GSO») και (γ) της Εταιρείας (η «Σύμβαση Μετόχων»). Ειδικότερα: 

1. Το άρθρο 10 τροποποιείται με τις κατωτέρω διαγραφές και προσθήκες και 

αντικαθίσταται στο σύνολο του ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) 

έως έντεκα (11) Μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι 

δυνατό να είναι μέτοχοι. Τα Μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε 

περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει 

να ορίζει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκλεγόμενοι ως Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου δύνανται να επανεκλέγονται. Η Γενική Συνέλευση μπορεί αν κρίνει σκόπιμο 

να εκλέγει και αναπληρωματικά Μέλη, έως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών Μελών. 

1α. Προ γενικής συνελεύσεως η οποία συγκαλείται επί σκοπώ εκλογής νέων μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου ο Μέτοχος Μειοψηφίας Διαχειριστής των Μετόχων GSO (όπως 

αυτός ορίζεται στην παράγραφο 12 9 του παρόντος άρθρου), ενεργώντας για λογαριασμό 

των Μετόχων GSO (όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου) 

δύναται να διορίζει για όσο διάστημα οι Μέτοχοι GSO κατέχουν κατέχει αθροιστικώς 

ποσοστό τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό 

ορίζεται στην παράγραφο 130 του παρόντος άρθρου) ένα (1) μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 18§§3 και 4 Κ.Ν. 2190/1920. Το 

μέλος του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον 

Διαχειριστή των Μετόχων GSOΜέτοχο Μειοψηφίας και να αντικαθίσταται από άλλο 



μέχρι τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση που, και για όσο διάστημα, οι Μέτοχοι GSOο 

Μέτοχος Μειοψηφίας πάψουν πάψει να κατέχουνδεν  κατέχει αθροιστικώς ποσοστό 

τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, το ανωτέρω 

διορισθέν πρόσωπο θα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

1β. Το δικαίωμα διορισμού της προηγούμενης παραγράφου φέρει και όποιος μέτοχος 

μόνος ή με τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις αυτού κατέχει αθροιστικώς ποσοστό 

τουλάχιστον ίσο με το 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας υπό τον όρο 

ότι μετά από την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική 

Συνέλευση, προ της οποίας ασκείται το δικαίωμα διορισμού, ο αριθμός των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό μελών που ορίζεται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

2. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και 

παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη 

της πενταετίας, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια. 

3. Εάν για οιονδήποτε λόγο ήθελε κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, 

αυτές αναπληρώνονται από τυχόν εκλεγμένα αναπληρωματικά Μέλη από τη Γενική 

Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του Καταστατικού, οι οποίοι 

καλούνται κατά τη σειρά εκλογής τους. 

4. Σε περίπτωση που η αναπλήρωση των ελλειπόντων Μελών δεν είναι εφικτή είτε 

διότι δεν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικά Μέλη είτε διότι ο 

αριθμός τους εξαντλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να εκλέξει συμβούλους 

σε αντικατάσταση των ελλειπόντων, είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση 

της Εταιρείας από τα υπόλοιπα Μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, 

με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών, όπως είχαν 

πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ενώ σε κάθε περίπτωση τα Μέλη δεν 

επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία. 

4α. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή συμβούλων σε 

αντικατάσταση των ελλειπόντων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν υπάρχει 

αναφορικά με την αντικατάσταση των συμβούλων που έχουν διοριστεί στο Διοικητικό 

Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφουςτην παράγραφο 1α και 1β του παρόντος 

άρθρου. Για την αντικατάσταση των συμβούλων που έχουν διοριστεί στο Διοικητικό 



Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφοτις παραγράφους 1α ή/και 1β του παρόντος 

άρθρου αποφασίζουν αποφασίζει αποκλειστικώς οι μέτοχοιο Μέτοχος Μειοψηφίας, που 

διόρισαν τον ελλείποντα σύμβουλο σύμφωνα με την παράγραφοτις παραγράφους 1α 

ή/και 1β του παρόντος.  

4β. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για συνέχιση της διαχείρισης και 

εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα Μέλη και χωρίς αντικατάσταση των 

ελλειπόντων Μελών δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τους μετόχους που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1α ή/και 1β του παρόντος άρθρου να ασκήσουν το αποκλειστικό 

δικαίωμα αντικατάστασης του υπ’ αυτών διορισθέντος ελλείποντος συμβούλου 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου. 

5. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστατών η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό 

Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων Μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), 

και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της 

εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως 

εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή 

Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν 

έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η δυνατότητα της Γενικής 

Συνέλευσης του προηγούμενου εδαφίου προς εκλογή οριστικών συμβούλων στη θέση 

των σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου εκλεγέντων συμβούλων δεν 

ισχύει αναφορικά με τους συμβούλους που έχουν διοριστεί από τους μετόχους που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1α ή/και 1β του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το 

αποκλειστικό δικαίωμα αντικατάστασης που αυτοί φέρουν κατά τις παραγράφους 4α και 

4β του παρόντος άρθρου. 

6. Η εκλογή των συμβούλων σε αντικατάσταση των ελλειπόντων είναι υποχρεωτική 

όταν ο αριθμός των απομενόντων συμβούλων δεν υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την κένωση μίας ή περισσότερων θέσεων 

συμβούλων. Ο σύμφωνα με την παράγραφο 4α και 4β του παρόντος άρθρου διορισμός 

συμβούλου σε αντικατάσταση του ελλείποντος που είχε διοριστεί σύμφωνα με την 

παράγραφοτις παραγράφους 1α ή/και 1β του παρόντος άρθρου είναι πάντοτε 

υποχρεωτικός. 

7. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της 

ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να 



συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση 

των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ 

των Μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε 

περίπτωση τα Μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Η δυνατότητα 

του Διοικητικού Συμβουλίου για συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

Εταιρείας από τα υπόλοιπα Μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών δεν 

εμποδίζει σε καμία περίπτωση τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1α 

ή/και 1β του παρόντος άρθρου να ασκήσουν το αποκλειστικό δικαίωμα αντικατάστασης 

του υπ’ αυτών διορισθέντος ελλείποντος συμβούλου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις 

παραγράφους 4α και 4β του παρόντος άρθρου. 

8. 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 του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή 

προ της Γενικής Συνελεύσεως οι μέτοχοι που ορίζονται στην παράγραφοστις 

παραγράφους 1α και 1β του παρόντος άρθρου ασκούν κανονικώς το υπό τις εν λόγω 

παραγράφους δικαίωμά τους. 

9. 9. Ως «Μέτοχοι GSOΜέτοχος Μειοψηφίας» νοείται το νομικό πρόσωπο «VOXCOVE  

HOLDINGS LIMITED» και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπεισέρχεται στη θέση της νομίμως 

και άνευ παράβασης σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων, αποκτώντας  ποσοστό 

τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό ορίζεται 

στο άρθροστην παράγραφο 10 του παρόντος Καταστατικού άρθρου)  νοούνται τα εξής 

νομικά πρόσωπα: 

10. GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.à r.l. 

11. GSO Palmetto Opportunistic Investment (Luxembourg) Partners S.à r.l. 

12. GSO Credit A (Luxembourg) Partners S.à r.l. 

13. GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.à r.l. 

14. GSO Aiguille des Grands Montets (Luxembourg) S.à r.l. 

15. GSO Cactus Credit Opportunities (Luxembourg) S.à r.l. 

16. GSO Oasis Credit (Luxembourg) Partners S.à r.l. 

ή/και οι με τα το πρόσωπα πρόσωπο αυτά αυτό Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις που από 



καιρού εις καιρόν εμφανίζονται ως νόμιμοι δικαιούχοι μετοχών της Εταιρείας. Ως 

«Συνδεδεμένη Επιχείρηση» σε σχέση με ένα πρόσωπο, που τυγχάνει μέτοχος της 

Εταιρείας (εφεξής: ο «Μέτοχος»), νοείται διαζευκτικώς ή/και αθροιστικώς: 

i) Στην περίπτωση που ο Μέτοχος είναι Επενδυτικό Κεφάλαιο, κάθε 

Επενδυτικό Κεφάλαιο στο οποίο: (α) ο Μέτοχος, ή μία επιχείρηση του ομίλου 

του Μετόχου, ή οποιοσδήποτε (άμεσος ή έμμεσος) μέτοχος του Μετόχου, ή 

(β) ο γενικός εταίρος (general partner), διαχειριστής ή Σύμβουλος του 

Μετόχου (ή μιας επιχείρησης του ομίλου του Μετόχου, ή οποιουδήποτε 

(άμεσου ή έμμεσου) μετόχου του Μετόχου), είναι ο γενικός εταίρος (general 

partner), διαχειριστής ή/και Σύμβουλος.  

ii) Κάθε επιχείρηση του ομίλου του Μετόχου ή κάθε επιχείρηση του ομίλου 

ενός (άμεσου ή έμμεσου) μετόχου του Μετόχου ‧ή κάθε επιχείρηση του 

ομίλου οποιουδήποτε μετόχου του γενικού εταίρου (general partner), 

διαχειριστή ή συμβούλου του Μετόχου ‧ή κάθε επιχείρηση του ομίλου του 

γενικού εταίρου (general partner), διαχειριστή ή/και συμβούλου του 

Μετόχου ‧ή κάθε επιχείρηση του ομίλου του γενικού εταίρου (general 

partner), διαχειριστή ή συμβούλου ενός (άμεσου ή έμμεσου) μετόχου του 

Μετόχου. 

iii) Κάθε γενικός εταίρος (general partner) ή διαχειριστής ή/και Σύμβουλος του 

Μετόχου ‧κάτοχος (άμεσος ή έμμεσος) ποσοστού με δυνατότητα ελέγχου 

στον Μέτοχο ή σε οποιονδήποτε (άμεσο ή έμμεσο) μέτοχο του Μετόχου ‧

κάτοχος (άμεσος ή έμμεσος) ποσοστού με δυνατότητα ελέγχου σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση του ομίλου του Μετόχου ή σε μέτοχο μιας τέτοιας 

επιχείρησης ‧κάτοχος (άμεσος ή έμμεσος) ποσοστού με δυνατότητα ελέγχου 

σε οποιοδήποτε Επενδυτικό Κεφάλαιο αναφέρεται υπό (i) της παρούσας 

παραγράφου ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομίλου αναφέρεται υπό (ii) της 

παρούσας παραγράφου. 

iv) Στην περίπτωση που ο Μέτοχος είναι ανώνυμη εταιρεία, κάθε θυγατρική ή 

μητρική επιχείρηση αυτής και κάθε θυγατρική επιχείρηση της μητρικής 

επιχείρησης του Μετόχου από καιρού εις καιρόν. 

10. Ως «Επενδυτικό Κεφάλαιο» νοείται κάθε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, 



συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών τμημάτων αυτών, που αντλεί κεφάλαια από 

έναν αριθμό επενδυτών, με τον σκοπό να επενδύσει τα αντληθέντα κεφάλαια σύμφωνα 

με μια συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική επ’ ωφελεία των επενδυτών αυτών. Οι όροι 

«επιχείρηση», «όμιλος», «μέτοχος», «γενικός εταίρος», «σύμβουλος», «διαχειριστής», 

«θυγατρική» και «μητρική» που χρησιμοποιούνται στην παρούσα παράγραφο έχουν το 

νόημα που τους αποδίδει το νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα σύστασης του αντίστοιχου 

νομικού προσώπου. 

11. Ως «Σύμβουλος» νοείται κάθε πρόσωπο που έχει από καιρού εις καιρόν διοριστεί ή 

συμβληθεί ως διαχειριστής ή/και σύμβουλος (adviser) ενός Επενδυτικού Κεφαλαίου 

σύμφωνα με μια σύμβαση διαχείρισης επενδύσεων ή άλλη παρόμοια συμφωνία. 

12. Ως «Διαχειριστής των Μετόχων GSO» νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «GSO 

Capital Partners LP», που εδρεύει στον αριθμό 345 της οδού Park Avenue στη πόλη της 

Νέας Υόρκης της πολιτείας της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται. 

130. Ως «Σχετικό Μετοχικό Κεφάλαιο» νοείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως 

αυτό διαμορφώνεται από καιρού εις καιρόν, εξαιρουμένων των μετοχών οι οποίες 

εκδίδονται βάσει του προγράμματος  δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχει 

εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 23.06.2006, όπως ισχύει, και τροποποιηθεί από τη 

Γενική Συνέλευση της 20.05.2010 και οποιουδήποτε άλλου προγράμματος δικαιωμάτων 

προαίρεσης αγοράς μετοχών που εγκρίνεται βάσει του Αρ. 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920 και 

ισχύει από καιρού εις καιρόν. 

114. Με το ρήμα «κατέχω», όταν αυτό προσδιορίζει κατοχή μετοχών, νοείται τόσο η 

άμεση όσο και η δια πληρεξουσίου/εντολοδόχου κατοχή μετοχών. 

 

2. Το άρθρο 15 τροποποιείται με την κατωτέρω διαγραφή και αντικαθίσταται στο σύνολο 

του ως εξής: 

 ΑΡΘΡΟ 15 

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται 

πρακτικά,  στα Ελληνικά και στα Αγγλικά καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 



2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή 

οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Γραμματέα αυτού. Αντίγραφα 

και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται 

άλλη επικύρωση τους. 

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (υπογραφή «δια περιφοράς»). 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να εξουσιοδοτεί και άλλο 

πρόσωπο, μη Μέλος του, για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

3. Το άρθρο 19 τροποποιείται με την κατωτέρω διαγραφή και προσθήκη και 

αντικαθίσταται στο σύνολο του ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 19 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο 

των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα 

συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους 

διαφωνούντες.  

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου για τα ζητήματα 

σύγκλησης, απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της Γενικής 

Συνέλευσης καθώς και για το δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική 

Συνέλευση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Παράλληλα με 

την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει 

την έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιακού δανείου με 

ομολογίες που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές ή παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα 

κέρδη. 

2α. Κάθε ουσιώδης μεταβολή της δραστηριότητας της Εταιρείας (που έχει ως αποτέλεσμα 

την απομάκρυνσή της από τον τομέα της ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας ως κύριας 

δραστηριότητας), κάθε τροποποίηση του άρθρου 2 του παρόντος καταστατικού καθώς και 

η παύση της λειτουργίας ουσιωδών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας ή συμφωνία της 

Εταιρείας με την οποία αναλαμβάνεται δέσμευση για την προαναφερόμενη μεταβολή 



δραστηριότητας ή για τροποποίηση του άρθρου 2 ή για την προαναφερόμενη παύση 

θεωρείται σε κάθε περίπτωση ζήτημα το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 

παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανήκει στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνει εγκύρως απόφαση σχετικά με το 

ζήτημα αυτό όταν δεν αντιτίθενται στην απόφαση αυτή μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν  το 10% 

του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 13 

του άρθρου στο άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού). 

Ως «Όμιλος» νοείται η Εταιρεία και κάθε μια από τις από καιρού εις καιρόν άμεσες ή 

έμμεσες θυγατρικές της εταιρείες. 

3. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι υφίσταται η προηγούμενη 

προσαρμογή της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρείας ώστε να διασφαλίζεται η 

ταυτότητα του μετόχου και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και να 

είναι  δυνατή η μετάδοση της Συνέλευσης ή η αμφίδρομη επικοινωνία, είναι δυνατόν 

οι μέτοχοι της Εταιρείας να μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με 

ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς δηλαδή τη φυσική  παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής 

της Γενικής Συνέλευσης. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει με μετάδοση της 

Συνέλευσης ή αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι 

να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας είναι αρμόδιο να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις που 

απαιτούνται ώστε να είναι τεχνικά δυνατή και ασφαλής η διεξαγωγή της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα. 

4. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι υφίσταται η προηγούμενη 

προσαρμογή της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρείας ώστε να διασφαλίζεται η 

ταυτότητα του μετόχου και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, οι μέτοχοι 

της Εταιρείας θα μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη ψηφοφορία των Γενικών 

Συνελεύσεων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με 

ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία θα διαθέτει εκ των 

προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της είτε 

σε έντυπη μορφή στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα 

μπορεί να γίνει πριν ή κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν 

δι’ αλληλογραφίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της 

πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το 



αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι 

αρμόδιο να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε 

να είναι τεχνικά δυνατή και ασφαλής η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων  στη 

ψηφοφορία των Γενικών Συνελεύσεων.  

5.  Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο θα περιλαμβάνει στην πρόσκληση της 

Γενικής Συνέλευσης, πληροφορίες για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη 

ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

με ηλεκτρονικά μέσα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι 

τεχνικές προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με 

ηλεκτρονικά μέσα ή της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία των 

Γενικών Συνελεύσεων, θα κάνει σχετική μνεία στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.   

 

4. Τέλος, το άρθρο 23 τροποποιείται με τις κατωτέρω διαγραφές και προσθήκες και 

αντικαθίσταται στο σύνολο του ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

1. Αναφορικά με τα ζητήματα και τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 

2. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο τουλάχιστον 

του 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και των Μετόχων GSOτου Μετόχου 

Μειοψηφίας, εφόσον αυτός κατέχει αυτοί κατέχουν κατά το χρόνο αυτό αθροιστικώς 

ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της 

Εταιρείας, η οποία (αίτηση) υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας του άρθρου 

39 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική 

Συνέλευση: (α) μη εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με το οποιοδήποτε γεγονός ή εξέλιξη, 

το οποίο συμβαίνει εντός της Εταιρείας ή του οποίου η Εταιρεία λαμβάνει γνώση και το 

οποίο θα μπορούσε ευλόγως να θεωρηθεί ότι θα προκαλέσει ουσιώδη μεταβολή στις 

υποθέσεις του Ομίλου ή την παύση της λειτουργίας ουσιωδών θυγατρικών εταιρειών της 

Εταιρείας, ότι θα οδηγήσει στην έξοδο των τίτλων που εκδίδει η Εταιρεία από το 

Χρηματιστήριο Αξιών ή/και τον μετασχηματισμό της Εταιρείας σε μια μη εισηγμένη 

εταιρεία, ή ότι θα προκαλέσει αδυναμία της Εταιρείας να ανταποκριθεί στις ουσιώδεις 



υποχρεώσεις της που συνέχονται με την απόκτηση από τους Μετόχους GSOτον Μέτοχο 

Μειοψηφίας του 1012,83% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας της στις 

021.1207.20174, και (β) ουσιώδεις λεπτομέρειες κάθε επίσημης γραπτής προσφοράς ή 

προσέγγισης από τρίτο μέρος (της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε επισήμως γνώση) 

που θα μπορούσε ευλόγως να θεωρηθεί ότι θα οδηγήσει σε πώληση ή διάθεση ή σειρά 

πωλήσεων ή διαθέσεων από τον μέτοχο Consolidated Lamda Holdings S.A. (ή/και από 

πρόσωπα που συνιστούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τον μέτοχο αυτό) τίτλων 

(συμπεριλαμβανομένων μετοχών, προνομιούχων μετοχών, οποιουδήποτε είδους τίτλων 

μετατρέψιμων σε μετοχές, καθώς και δικαιωμάτων απόκτησης ή μετατροπής σε μετοχές 

ή/και δανείου από μέτοχο) που υπερβαίνουν αθροιστικώς ποσοστό 5% των τίτλων που 

έχουν εκδοθεί από καιρού εις καιρόν από την Εταιρεία ή από τυχόν μητρική της Εταιρείας 

με ουσιωδώς παρόμοια δομή μετοχικού κεφαλαίου προς αυτήν της Εταιρείας, προς 

οποιονδήποτε τρίτο που δεν συνιστά συνδεδεμένη επιχείρηση με τον μέτοχο αυτό (ή που 

δεν συνιστά μέτοχο, εταίρο, εκπρόσωπο ή εντολοδόχο αυτής της συνδεδεμένης επιχείρησης 

συσταθέντα σε οποιαδήποτε έννομη τάξη άμεσα ή έμμεσα με σκοπό να κατέχει αυτούς τους 

τίτλους για λογαριασμό αυτής ή άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης) και η οποία διάθεση ή 

σειρά διαθέσεων θα έχει ολοκληρωθεί με μεταβίβαση της κυριότητας και λήψη της 

αντιπαροχής εντός του δωδεκαμήνου που άρχεται την 03.07.2014 ή εντός οποιουδήποτε 

δωδεκαμήνου που ακολουθεί, εκτός αν πρόκειται για καλόπιστη διάθεση που γίνεται με 

τήρηση των όρων ίσων αποστάσεων από κάτοχο τίτλων της Εταιρείας ο οποίος κατέχει τους 

εν λόγω τίτλους αποκλειστικά ως (εμπράγματη) ασφάλεια για οποιοδήποτε δάνειο, 

πίστωση, ενοχή ή υποχρέωση συσταθείσα προσηκόντως τηρουμένων των όρων ίσων 

αποστάσεων.  

ΥΠΕΡ 56.341.828 μετοχές (98,89%) 

ΚΑΤΑ 630.593 μετοχές (1,11%) 

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,00%) 

 

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (αύξηση του αριθμού των μελών του) και 

ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του. 

Εγκρίθηκε η εκλογή νέου ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα απαρτίζεται 

από:  



α) τα δέκα ήδη υφιστάμενα μέλη του, περιλαμβανομένου του κ. Ιωάννη Καραγιάννη, ο 

οποίος είναι το διορισμένο από τη μέτοχο της Εταιρείας, «VOXCOVE HOLDINGS LTD», μέλος 

και 

β) τον κ. Χαρίτωνα Κυριαζή, ο οποίος θα είναι το νέο, ενδέκατο μέλος. 

 

Κατά συνέπεια, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη: 

1. Αναστάσιος Γιαννίτσης 

2. Ευάγγελος Χρόνης 

3. Οδυσσεύς Αθανασίου 

4. Φώτιος Αντωνάτος 

5. Δημήτριος Αφεντούλης 

6. Ευτύχιος Βασιλάκης 

7. Γεώργιος Γεράρδος 

8. Ιωάννης Καραγιάννης  

9. Χαρίτων Κυριαζής 

10. Οδυσσεύς Κυριακόπουλος 

11. Ευγενία Παΐζη 

Εκ των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίθηκε ο ορισμός των: 

1) Γεώργιου Γεράρδου, 2) Οδυσσέα Κυριακόπουλου, 3) Ευτύχιου Βασιλάκη και 4) Χαρίτωνα 

Κυριαζή ως ανεξάρτητων μελών του. 

 

ΥΠΕΡ 55.579.300 μετοχές (97,55%) 

ΚΑΤΑ 621.704 μετοχές (1,09%) 

ΑΠΟΧΗ 771.417 μετοχές (1,35%) 

 

8. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ 

2017. 

Ορίσθηκε α) νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Δημήτριος Αφεντούλης και β) αναδείχτηκε 

ο κ. Χαρίτων Κυριαζής στη θέση του Προέδρου της. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Ελέγχου 

απαρτίζεται από τα εξής μέλη: 

1) Χαρίτωνα Κυριαζή, Πρόεδρο 



2) Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Μέλος 

3) Ευτύχιο Βασιλάκη, Μέλος  

4) Δημήτριο Αφεντούλη, Μέλος. 

 

Σημειώνεται, ότι η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, περιλαμβανομένου του 

Προέδρου της, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, που ορίζει ο Ν. 4449/ 2017 σε 

συνδυασμό με τον Ν. 3016/ 2002. Το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν 

επαρκή γνώση του τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ενώ επιπλέον ο Πρόεδρός της, 

Χαρίτων Κυριαζής, διαθέτει την κατά το νόμο απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική και 

λογιστική. 

 

ΥΠΕΡ 56.191.893 μετοχές (98,63%) 

ΚΑΤΑ 9.111 μετοχές (0,02%) 

ΑΠΟΧΗ 771.417 μετοχές (1,35%) 

 

 

 

 


