ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ
Πρακηικό Έκηακηης Ασηόκληηης Γενικής σνέλεσζης Σων Μεηότων ηης
«ΚΟΡΑΛΘ ΚΧ ΑΝΧΝΤΜΗ ΞΕΝΟΔΟΥΕΘΑΚΗ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΣΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ»
ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ : 122761820000
ην Σηγθάθη ηεο λήζνπ Κσ, ζήκεξα 31ε Μαξηίνπ 2019, ζηα γξαθεία ηεο
εηαηξείαο «ΚΟΡΑΛΘ ΚΧ ΑΝΧΝΤΜΗ ΞΕΝΟΔΟΥΕΘΑΚΗ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΣΘΚΗ
ΕΣΑΘΡΘΑ», ζπλήιζαλ νη κέηνρνη απηήο, ζε απηόθιεηε θαζνιηθή έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε.
ηε Γεληθή πλέιεπζε παξίζηαηαη νη πην θάησ κέηνρνη:
Μέηοτος

Μεηοτές /Φήθοι

ΒΖΑΡΗΣΖ ΜΗΥΑΖΛ

15.980 / 15.980

ΣΕΖΚΑ ΗΩΑΝΝΖ

15.980 / 15.980

ΒΖΑΡΗΣΖ ΜΑΡΗΑ

15.980 / 15.980

ΣΕΖΚΑ ΜΑΡΗΑ

15.980 / 15.980

ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ ΕΑΥΑΡΩ

1.722 / 1.722

ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ ΣΑΜΑΣΖ

1.722 / 1.722

ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ ΔΗΡΖΝΖ

1.722 / 1.722

ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ ΓΔΠΟΗΝΑ

1.721 / 1.721
ΤΝΟΛΟ :

70.807 / 70.807

Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ζηελ παξνύζα Γεληθή πλέιεπζε,
εθπξνζσπείηαη ην ζύλνιν (100%) ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο.
Σεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνεδξεύεη πξνζσξηλά ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θ. Βεζαξίηεο Μηραήι θαη πξνζέιαβε σο Γξακκαηέα ηνλ θ. Σδήθα
Ησάλλε.
Αθνινύζσο ν πξνζσξηλόο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνέβε ζηηο
αθόινπζεο αλαθνηλώζεηο.
Ζ παξνύζα Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη απηόθιεηα θαη δελ ζπληάρζεθε
πξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ γηα ηε ζύγθιεζή ηεο.
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Ζ πξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ γηα ζύγθιεζε ηεο παξνύζαο Γεληθήο πλέιεπζεο,
δελ δεκνζηεύζεθε ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Γ.Δ.ΜΖ, κεηά ηελ επηβεβαίσζε
ησλ κεηόρσλ πσο ζα παξαζηνύλ ζηελ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο
Δηαηξείαο, γλσξίδνληαο ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ύκθσλα κε ην άξζξν 121 παξ. 5 ηνπ Ν. 4548/2018 πεξί "Αλακόξθσζεο ηνπ
δηθαίνπ ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ", γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, απαηηείηαη ε παξνπζία θαη ε ιήςε νκόθσλεο απόθαζεο από
ηνπο κεηόρνπο πνπ εθπξνζσπνύλ ην ζύλνιν ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο
ηνπο.
Οη πξνϋπνζέζεηο απηέο πθίζηαληαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ζπλόινπ ησλ
κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην ζύλνιν ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαη
παξάιιεια νκόθσλα νη κέηνρνη εγθξίλνπλ ηελ ζύγθιεζε ηεο παξνύζαο
έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο. .
ηε ζπλέρεηα επηθπξώλεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε ν θαηάινγνο ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ κεηόρσλ θαη νη κέηνρνη νκόθσλα απνθαζίδνπλ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνύζεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κε ζέκαηα εκεξήζηαο
δηάηαμεο ηα εμήο:
ΘΕΜΑ 1ο: Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 10 πεξί κεηνρώλ. Θα νξηζηνύλ ζην
ζύλνιό ηνπο νλνκαζηηθέο ζύκθσλα, ελαξκνλίδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν
κε ηνλ Ν. 4548/2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Απνρώξεζε κεηόρσλ θαη κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε
αθύξσζε ησλ κεηνρώλ ηνπο θαη επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζε απηνύο.
ΘΕΜΑ 3ο: Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 πεξί θεθαιαίνπ ηνπ εηαηξηθνύ
θαηαζηαηηθνύ.
Θέμα 4ο : Γηαγξαθή άξζξσλ 39 έσο θαη 42.
Ωο εθ ηνύηνπ ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε λόκηκε απαξηία, ζπλεδξηάδεη
έγθπξα θαη κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ ζεκάησλ
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
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Οξηζηηθόο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζα είλαη ν θ. Βεζαξίηεο Μηραήι
θαη Γξακκαηέαο ν θ. Σδήθα Ησάλλεο.
Αθνινύζσο ε έθηαθηε απηόθιεηε Γεληθή πλέιεπζε εηζέξρεηαη ζηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΘΕΜΑ 1ο: Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 10 πεξί κεηνρώλ. Θα νξηζηνύλ ζην
ζύλνιό ηνπο νλνκαζηηθέο ζύκθσλα, ελαξκνλίδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν
κε ηνλ Ν. 4548/2018.
Ο πξόεδξνο ηεο παξνύζαο Γεληθήο πλέιεπζεο, πξνηείλεη ζηνπο κεηόρνπο
ηελ ελαξκόληζε ηνπ άξζξνπ 10 πεξί κεηνρώλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 4548/2018.
θνπόο είλαη δηπιόο. Ζ ελαξκόληζε ηνπ άξζξνπ κε ηνλ λέν λόκν αιιά θαη ε
νξηζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρώλ σο νλνκαζηηθέο ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε
δηαδηθαζία επί ηνπ δεύηεξνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Οη κέηνρνη νκνθώλσο εγθξίλνπλ ηελ πξόηαζε ηνπ πξνέδξνπ επί ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη έηζη ην άξζξν 10 ζα έρεη, ζύκθσλα κε ηελ
πξόηαζή ηνπ, σο εμήο :
"ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΣΟΥΕ
1. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο. Κάζε κεηνρή παξέρεη
δηθαίσκα ςήθνπ.
2. Οη κεηνρέο είλαη αδηαίξεηεο θαη ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη έλα θαη κόλν
θύξην θάζε κεηνρήο.
3. Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 41 θαη 42
ηνπ Ν. 4548/2018.
4. Σα πεξί θνηλσλίαο επί κεηνρώλ ξπζκίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν
53 ηνπ Ν. 4548/2018. Σα πεξί ελερύξνπ θαη επηθαξπίαο ξπζκίδνληαη ζύκθσλα
κε ην άξζξν 54 ηνπ Ν. 4548/2018 .
5. Ζ απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο γίλεηαη κε βάζε ην ηεξνύκελν
«Βηβιίν Μεηόρσλ», (ην νπνίν Βηβιίν κπνξεί λα ηεξείηαη θαη ειεθηξνληθά θαη
ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη κέηνρνη, κε αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ή
ηεο εηαηξηθήο επσλπκίαο θαη ηεο δηεύζπλζεο ή ηεο έδξαο ηνπο, θαζώο θαη ηνπ
επαγγέικαηνο θαη ηεο εζληθόηεηαο ηνπ θάζε κεηόρνπ, σο επίζεο αλαγξάθεηαη
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ν αξηζκόο θαη ε θαηεγνξία ησλ κεηνρώλ, πνπ θαηέρεη θάζε κέηνρνο), ή ηνπο
νξηζηηθνύο ηίηινπο κεηνρώλ, ή ηνπο ηπρόλ εθδνζέληεο πξνζσξηλνύο ηίηινπο,
από πξαθηηθά πξνεγνπκέλσλ Γ.. θαη αλ παξίζηαηαη αλάγθε, κε ηα έγγξαθα ή
παξαζηαηηθά (όπσο θαηαζεηήξηα, ζπκθσλεηηθά κεηαβίβαζεο ησλ θιπ), πνπ
θαηέρεη ν κέηνρνο. "
Ζ γεληθή ζπλέιεπζε εγθξίλεη νκνθώλσο ρσξίο θακία έλζηαζε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 10 .
ΘΕΜΑ 2ο: Απνρώξεζε κεηόρσλ θαη κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε
αθύξσζε ησλ κεηνρώλ ηνπο θαη επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζε απηνύο.
πλερίδνληαο κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν πξόεδξνο αλαθέξεη πσο
κε αίηεκά ηνπο νη κέηνρν θ.θ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ ΕΑΥΑΡΩ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ
ΣΑΜΑΣΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ ΔΗΡΖΝΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ ΓΔΠΟΗΝΑ, δεηνύλ
ηελ απνρώξεζή ηνπο από ηελ εηαηξεία θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο.
Με ηελ απνρώξεζή ηνπο νη παξαπάλσ κέηνρνη ζα ιάβνπλ ζε κεηξεηά ηελ
αμία ησλ κεηνρώλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα :


Ζ θα. Οηθνλνκίδε Εαράξσ ζα ιάβεη κεηξεηά αμίαο 51.660,00 €, ηα

νπνία αληηζηνηρνύλ ζε 1.722 κεηνρέο, 30,00 € ε θάζε κία.


Ο θ. Οηθνλνκίδεο ηακάηεο ζα ιάβεη κεηξεηά αμίαο 51.660,00 €, ηα

νπνία αληηζηνηρνύλ ζε 1.722 κεηνρέο, 30,00 € ε θάζε κία.


Ζ θα. Οηθνλνκίδε Δηξήλε ζα ιάβεη κεηξεηά αμίαο 51.660,00 €, ηα νπνία

αληηζηνηρνύλ ζε 1.722 κεηνρέο, 30,00 € ε θάζε κία.


Ζ θα. Οηθνλνκίδε Γέζπνηλα ζα ιάβεη κεηξεηά αμίαο 51.630,00 €, ηα

νπνία αληηζηνηρνύλ ζε 1.721 κεηνρέο, 30,00 € ε θάζε κία.
O πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηνπο κεηόρνπο πσο κε ηελ παξνύζα έθηαθηε
απηόθιεηε Γεληθή πλέιεπζε πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ
Ν. 4548/2018 γηα ηελ κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ.
Μεηά ηηο παξαπάλσ επεμεγήζεηο, ε Γεληθή πλέιεπζε νκόθσλα εγθξίλεη ην
αίηεκα ησλ κεηόρσλ γηα ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ κε ηελ επηζηξνθή ηνπ
θεθαιαίνπ ηνπο ζε απηνύο κε ηελ αθύξσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ ηνπο,
όπσο αληηζηνηρνύλ αλαιόγσο ζηνλ θάζε έλα κέηνρν θαη, ηελ κείσζε ηνπ
θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο.
ειίδα 4 από 10

πλερίδνληαο ν πξόεδξνο ηεο παξνύζαο Γεληθήο πλέιεπζεο ελεκεξώλεη ηνπο
κεηόρνπο πσο ζύκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Ν. 4548/2018 δελ ζα γίλεη θακία
θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο από ην απνδεζκεπόκελν κε ηελ κείσζε ελεξγεηηθό
ηεο εηαηξείαο, αλ νη δαλεηζηέο ηεο εηαηξείαο, ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο έρνπλ
γελλεζεί πξηλ από ηε δεκνζηόηεηα ηεο ζεκεξηλήο απόθαζεο γηα ηε κείσζε
ηνπ

θεθαιαίνπ

θαη

είλαη

ιεμηπξόζεζκεο,

ππνβάιινπλ

ζηελ

εηαηξεία

αληηξξήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ θαηαβνιώλ,
κέζα ζε πξνζεζκία ζαξάληα (40) εκεξώλ από ηελ δεκνζηόηεηα ηεο απόθαζή
καο.
Ο πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνλίδεη ζηνπο κεηόρνπο, πσο ζα
ηεξεζνύλ όιεο νη πξνϋπνζέζεηο πνπ επηβάιινληαη από ην άξζξν 30 ηνπ Ν.
4548/2018 γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κείσζεο θεθαιαίνπ γηα ηελ
επηζηξνθή ρξεκάησλ ζηνπο αηηνύκελνπο κεηόρνπο θαη ηελ αθύξσζε κεηνρώλ.
Οη κέηνρνη ζην ζύλνιό ηνπο θαη νκόθσλα εγθξίλνπλ όια ηα παξαπάλσ,
δειαδή ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνύκελσλ δηαδηθαζηώλ ζύκθσλα κε ηνλ λόκν θαη
ην αίηεκα ησλ κεηόρσλ γηα ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε απηνύο, ηελ αθύξσζε
ησλ κεηνρώλ ηνπο θαη ηελ κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ.
Μεηά ηα παξαπάλσ ν πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αλαθέξεη πσο ην
θεθάιαην ζα κεησζεί θαηά δηαθόζηεο έμη ρηιηάδεο εμαθόζηα δέθα επξώ
(206.610,00 €) πνπ αληηζηνηρεί ζε έμη ρηιηάδεο νθηαθόζηεο νγδόληα επηά
(6.887) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, αμίαο ηξηάληα επξώ (30,00 €) ε θάζε κία.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη αλάιπζε ηεο κείσζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ
αθπξσζέλησλ κεηνρώλ, πνπ πιένλ ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε επί ηνπ
πξώηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη νλνκαζηηθέο ζην ζύλνιό ηνπο.
ΜΔΣΟΥΟ

ΑΡ.

ΑΞΗΑ

ΤΝΟΛΟ ΜΔΗΩΖ

ΜΔΣΟΥΩΝ

ΜΔΣΟΥΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

Οικονομίδη Ζατάρω

1.722

30,00 €

51.660 €

Οικονομίδης

1.722

30,00 €

51.660 €

ηαμάηης
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Οικονομίδη Ειρήνη

1.722

30,00 €

51.660 €

Οικονομίδη

1.721

30,00 €

51.630 €

6.887

30,00 €

206.610 €

Δέζποινα
ΤΝΟΛΑ :

Οη κέηνρνη εγθξίλνπλ νκνθώλσο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πνπ απνηππώλεη ηελ
επηζηξνθή ρξεκάησλ ζηνπο αηηνύκελνπο κεηόρνπο, ησλ αξηζκό κεηνρώλ ηνπο
πνπ αθπξώλνληαη όπσο θαη ηελ κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε
απηέο.
Μεηά ηελ παξαπάλσ κείσζε κεηνρώλ ν νξηζηηθόο κεηνρηθόο πίλαθαο
δηακνξθώλεηαη σο εμήο :
Μέηοτος

Μεηοτές /Φήθοι

ΒΖΑΡΗΣΖ ΜΗΥΑΖΛ

15.980 / 15.980

ΣΕΖΚΑ ΗΩΑΝΝΖ

15.980 / 15.980

ΒΖΑΡΗΣΖ ΜΑΡΗΑ

15.980 / 15.980

ΣΕΖΚΑ ΜΑΡΗΑ

15.980 / 15.980
ΤΝΟΛΟ :

63.920 / 63.920

Μεηά ηα παξαπάλσ ιακβάλεη ηνλ ιόγν ν πξόεδξνο θαη δεηά ηελ ζπλνιηθή
έγθξηζε επί ηνπ δεύηεξνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Οη κέηνρνη νκνθώλσο ζην ζύλνιό ηνπο εγθξίλνπλ όια ηα παξαπάλσ
πξναλαθεξόκελα επί ηνπ δεύηεξνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Μεηά ηελ παξαπάλσ έγθξηζε ν πξόεδξνο πξνρσξά ζην ηξίην ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΘΕΜΑ 3ο: Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 πεξί θεθαιαίνπ ηνπ εηαηξηθνύ
θαηαζηαηηθνύ.
Ο πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηνπο κεηόρνπο πσο κεηά ηελ απόθαζε επί ηνπ
δεύηεξνπ ζέκαηνο, είλαη επηβεβιεκέλε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 πεξί ηνπ
θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, αθνύ ην θεθάιαην απηήο έρεη κεησζεί. Παξάιιεια ζα
δνζεί κία ζύγρξνλε γξαθή ζε απηό.
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Οη κέηνρνη εγθξίλνπλ νκνθώλσο απηή ηελ πξόηαζε θαη έηζη ην άξζξν 5 ζα
έρεη σο εμήο :
" ΑΡΘΡΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΘΟ
Σν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίζηεθε κε ηελ ζύζηαζή ηεο ζε εθαηό
εθαηνκκύξηα (100.000.000) δξαρκέο, δηαηξνύκελν ζε δέθα ρηιηάδεο (10.000)
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα ρηιηάδσλ (10.000) δξαρκώλ ε θάζε κία.
Με ηελ 17.08.1990 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ην θεθάιαην
ηεο εηαηξείαο απμήζεθε θαηά εθαηό εθαηνκκύξηα (100.000.000) δξαρκέο, κε
ηελ έθδνζε δέθα ρηιηάδσλ (10.000) λέσλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα
ρηιηάδσλ (10.000) δξαρκώλ ε θάζε κία.
Με ηελ από 31.12.1990 απόθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ κεηόρσλ ην θεθάιαην απμήζεθε θαηά εμήληα εθαηνκκύξηα (60.000.000)
δξαρκέο, κε ηελ έθδνζε έμη ρηιηάδσλ (6.000) λέσλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο
αμίαο δέθα ρηιηάδσλ (10.000) δξαρκώλ ε θάζε κία.
Μεηά ηα παξαπάλσ ην θεθάιαην αλήιζε ζε δηαθόζηα εμήληα
εθαηνκκύξηα (260.000.000) δξαρκέο, δηαηξνύκελν ζε είθνζη έμη ρηιηάδεο
(26.000) κεηνρέο, λέσλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα ρηιηάδσλ (10.000)
δξαρκώλ ε θάζε κία.
Με ηελ από 15.12.2003 απόθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
απνθαζίζζεθε :
 Ζ κεηαηξνπή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο
από δξαρκέο ζε επξώ.
 Ζ αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηά εβδνκήληα επηά επξώ θαη είθνζη έμη
ιεπηά (77,26 €) γηα ηελ ζηξνγγπινπνίεζή ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία
ηεο κεηαηξνπήο ηνπ θεθαιαίνπ ζε επξώ.
 Ζ αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηά εθαηόλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο δηαθόζηα
είθνζη ηξία επξώ θαη νγδόληα ιεπηά (145.223,80), κε ηελ έθδνζε ηεζζάξσλ
ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ζαξάληα νθηώ (4.948) λέσλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο
αμίαο είθνζη ελλέα επξώ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά (29,35 €) ε θάζε κία, ε νπνία
πξνήιζε από ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ πνζνύ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ
παγίσλ ύςνπο εθαηόλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ ηξηάληα επηά επξώ θαη είθνζη
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νθηώ ιεπηώλ (145.037,28 €) θαη κε ηελ θαηάζεζε κεηξεηώλ ύςνπο εθαηόλ
νγδόληα έμη επξώ θαη πελήληα δύν ιεπηώλ (186,52 €).
Μεηά ηα παξαπάλσ ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε ελληαθόζηεο
νθηώ ρηιηάδεο ηξηαθόζηα είθνζη ηξία επξώ θαη νγδόληα ιεπηά (908.323,80 €),
δηαηξνύκελν ζε ηξηάληα ρηιηάδεο ελληαθόζηεο ζαξάληα νθηώ (30.948) κεηνρέο,
νλνκαζηηθήο αμίαο είθνζη ελλέα επξώ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά (29,35 €) ε θάζε
κία.
Με ηελ από 30.06.2006 απόθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηόρσλ απνθαζίζζεθε :
 Ζ κεηαηξνπή ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από είθνζη ελλέα
επξώ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά (29,35 €) ζε ηξηάληα επξώ (30,00 €).
 Ζ αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ θαηά ηξηαθόζηεο
εμήληα νθηώ ρηιηάδεο πεληαθόζηα νγδόληα επξώ (368.580,00 €) θαη
 Ζ κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηά δεθαηξία επξώ θαη νγδόληα ιεπηά (13,80
€).
Μεηά ηα παξαπάλσ ην θεθάιαην αλήιζε ζε έλα εθαηνκκύξην δηαθόζηεο
εβδνκήληα

έμη

ρηιηάδεο

νθηαθόζηα

ελελήληα

επξώ

(1.276.890,00

€),

δηαηξνύκελν ζε ζαξάληα δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηεο εμήληα ηξεηο (42.563)
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα επξώ (30,00 €) ε θάζε κία.
Με ηελ από 30.06.2010 απόθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηόρσλ απνθαζίζζεθε ε αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηεηξαθόζηεο δεθαεπηά
ρηιηάδεο ηξηαθόζηα επξώ (417.300,00 €) κε ηελ έθδνζε δεθαηξηώλ ρηιηάδσλ
ελληαθνζίσλ δέθα (13.910) λέσλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα επξώ
(30,00 €) ε θάζε κία.
Με ηελ από 20.08.2011 απόθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ κεηόρσλ απνθαζίζζεθε ε αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηξηάληα ρηιηάδεο
επξώ (30.000 €) κε ηελ έθδνζε ρηιίσλ (1.000) λέσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο
αμίαο ηξηάληα επξώ (30,00 €) ε θάζε κία.
Με ηελ 01.04.2013 απόθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηόρσλ απνθαζίζζεθε ε αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηεηξαθόζηεο ρηιηάδεο
είθνζη επξώ (400.020,00 €) κε ηελ έθδνζε δεθαηξηώλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ
ηξηάληα ηεζζάξσλ (13.334) λέσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα επξώ
(30,00 €) ε θάζε κία.
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Μεηά ηα παξαπάλσ ην θεθάιαην αλήιζε ζε δύν εθαηνκκύξηα εθαηόλ
είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο δηαθόζηα δέθα επξώ (2.124.210,00 €) δηαηξνύκελν ζε
εβδνκήληα ρηιηάδεο νθηαθόζηεο επηά (70.807) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο
ηξηάληα επξώ (30,00 €) ε θάζε κία.
Με ηελ από 31.03.2019 απόθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ κεηόρσλ απνθαζίζζεθε ε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηά δηαθόζηεο έμη
ρηιηάδεο εμαθόζηα δέθα επξώ (206.610,00 €) κε ηελ αθύξσζε έμη ρηιηάδσλ
νθηαθνζίσλ νγδόληα επηά (6.887) κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα επξώ
(30,00 €) ε θάζε κία.
Μεηά ηα παξαπάλσ ην θεθάιαην αλέξρεηαη ζε έλα εθαηνκκύξην
ελληαθόζηεο δεθαεπηά ρηιηάδεο εμαθόζηα επξώ (1.917.600,00 €), δηαηξνύκελν
ζε εμήληα ηξεηο ρηιηάδεο ελληαθόζηεο είθνζη (63.920) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο
αμίαο ηξηάληα επξώ (30,00 €) ε θάζε κία. "
Θέμα 4ο : Γηαγξαθή άξζξσλ 39 έσο θαη 42.
Πξνρσξώληαο κε ην ηειεπηαίν ζέκα ηεο ζεκεξηλήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν
πξόεδξνο πξνηείλεη λα γίλεη δηαγξαθή ησλ άξζξσλ 39 κέρξη θαη ην 42.
Με ηελ παξνύζα γεληθή ζπλέιεπζε επηβεβαηώλνπκε ηελ απόθαζε ηεο από
15.12.2003 γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα ηελ δηαγξαθή ηνπο. Έηζη, ζα γίλεη ε
απαξαίηεηε αλαθνίλσζε ώζηε απηά ηα άξζξα πιένλ λα κελ πξέπεη λα
αλαθέξνληαη ζην εηαηξηθό θαηαζηαηηθό.
Σν άξζξν 39 αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ην νπνίν πιένλ έρεη
κεηαβιεζεί πνιιέο θνξέο θαη ηα ππόινηπα άξζξα 40 έσο θαη 42 αλαθέξνληαη
ζε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο δελ δηακνξθώλνπλ πιένλ ηηο κεηνρηθέο
ζρέζεηο.
Οη κέηνρνη νκνθώλσο ζπκθσλνύλ κε ηα παξαπάλσ θαη εγθξίλνπλ ηελ
δηαγξαθή ησλ άξζξσλ 39 έσο θαη 42.
Ο πξόεδξνο ιακβάλεη ην ιόγν θαη αλαθέξεη πσο ε παξνύζα απόθαζε ηεο
έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο
εηαηξείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηζηνζειίδα http://www.coralikos.com/, γηα λα
εθπιεξώζνπκε ηελ ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη από ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4548/2018.
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Οινθιεξώλνληαο κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηα δηάηαμεο ν πξόεδξνο επραξηζηεί
ην ζύλνιν ησλ κεηόρσλ γηα ηελ παξνπζία ηνπο θαη ηηο νκόθσλεο απνθάζεηο
επί ησλ ζεκάησλ.
Αθνύ δελ ππάξρεη άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε, ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε θαη
ππνγξάθεηαη ην παξόλ πξαθηηθό σο αθνινύζσο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Γ..

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ Γ..

Βεζαξίηεο Μηραήι

Σδήθαο Ησάλλεο

Αθξηβέο αληίγξαθν από ην Βηβιίν Πξαθηηθώλ
Γεληθώλ πλειεύζεσλ
O Πξόεδξνο ηνπ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Βεζαξίηεο Μηραήι
Κσο, 31 Μαξηίνπ 2019
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