
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Ν.3401, άρθρο 4, παρ.1ε. 2στ. 

 
AUTOHELLAS ATEE / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

( STOCK OPTIONS PLAN) 
 

Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο 
πρόγραµµα ∆ιάθεσης Μετοχών της AUTOHELLAS ATEE. 

 
1. Περιγραφή του προγράµµατος  
 

1.1. Με τον παρόντα Κανονισµό, η εταιρεία AUTOHELLAS ATEE ( η 
Εταιρεία ) θέτει σε ισχύ ένα πρόγραµµα διάθεσης µετοχών µέσω 
δικαιωµάτων προαίρεσης (Πρόγραµµα) προς όφελος συγκεκριµένων 
στελεχών όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 3.1. του παρόντος                   
(Συµµετέχοντες) στα πλαίσια µίας πολιτικής κινήτρων που ακολουθεί. 

1.2. Ειδικότερα, το Πρόγραµµα συνίσταται στη χορήγηση ∆ικαιωµάτων 
Προαίρεσης ( όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος) στους 
Συµµετέχοντες ( όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος ) να 
αποκτήσουν µετοχές µέσω της συµµετοχής τους στην αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό για τη χορήγηση και την 
άσκηση των δικαιωµάτων προαίρεσης ( Μετοχικά ∆ικαιώµατα). 

1.3. Το Πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του άρθρου 13 παρ.9 
του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους 
Ν.2741/1999 και Ν.2919/2001 και σύµφωνα µε τους όρους του 
παρόντος Κανονισµού. 

1.4. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 9 του Ν.2190/1920, όπως 
τροποποιήθηκε από τους Ν.2741/1999 και Ν.2919/2001, η σχετική 
απόφαση ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας 
την 22α Μαίου 2005(η Απόφαση), η οποία καταχωρήθηκε στο µητρώο 
ανωνύµων εταιρειών στις 06/08/2003 µε αρ. Κ2-10546. Η Απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης καθόρισε τον ανώτατο αριθµό των µετοχών που 
δύνανται να χορηγηθούν στα πλαίσια του Προγράµµατος , την τιµή 
διάθεσης και τους γενικούς όρους και εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο να καθορίσει µε απόφασή του τους ειδικότερους όρους του 
Προγράµµατος. 

1.5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 10/11/2005 όρισε τους ειδικότερους 
όρους, τους δικαιούχους του προγράµµατος, καθώς και την 
καταληκτική ηµεροµηνία άσκησης των δικαιωµάτων που ωριµάζουν τον 
∆εκέµβριο του 2005. 

 
2. ∆ιάρκεια του Προγράµµατος  
 

Το πρόγραµµα αφορά τα έτη 2005 και 2007. Κατά τις περιόδους αυτές,  
το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αναπροσαρµόζεται ανάλογα και 
σύµφωνα µε τα εκάστοτε ασκούµενα ∆ικαιώµατα µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε την Απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας. 
 
 
 



3. ∆ικαιούχοι του Προγράµµατος και αριθµός µετοχών 
 

3.1. Στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν ∆ιευθυντές και Προϊστάµενοι της 
Εταιρείας ή των συνδεδεµένων και θυγατρικών µε αυτήν εταιρειών, των 
οποίων η συµβολή στο έργο της Εταιρείας σε συνδυασµό µε την θέση 
και το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης εκάστου είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 
Σε κάθε περίπτωση οι Συµµετέχοντες δεν θα υπερβαίνουν τα 25 άτοµα 
ενώ δεν θα είναι κανείς εκ των κύριων µετόχων. 

3.2. Με βάση τα ως άνω κριτήρια, η Γενική Συνέλευση, µε την Απόφασή της 
ενέκρινε τον ανώτατο αριθµό των µετοχών που δύνανται να χορηγηθούν 
στα πλαίσια του Προγράµµατος, ο οποίος σε περίπτωση που ασκηθούν 
όλα τα δικαιώµατα θα ανέρχεται σε 200.000 µετοχές. Καθώς στο 
διάστηµα που µεσολάβησε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση µέχρι 
την ηµεροµηνία που το ∆.Σ. όρισε τους ειδικότερους όρους του 
προγράµµατος έγινε διανοµή δωρεάν µετοχών µε αναλογία µία νέα 
µετοχή για κάθε µία παλιά µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής ( split ), τα δικαιώµατα ανέρχονται πλέον σε 400.000 
µετοχές. Κάθε Συµµετέχων θα ενηµερώνεται θα ενηµερώνεται ανάλογα 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη 
Γενική Συνέλευση για το σκοπό αυτό. 

3.3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 10.11.2005, όρισε ως δικαιούχους οκτώ 
(8) διευθυντικά στελέχη µε συνολικό αριθµό δικαιωµάτων σε 360.000 
µετοχές.   

 
4. Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις άσκησης των ∆ικαιωµάτων 

που χορηγούνται. 
 

4.1. Η αντιστοιχία θα είναι µία µετοχή για κάθε ∆ικαίωµα και θα 
χορηγηθούν συνολικά µέχρι 400.000 ∆ικαιώµατα στους Συµµετέχοντες. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 10.11.2005, χορήγησε συνολικά 360.000 
∆ικαιώµατα. 

4.2. Τα ∆ικαιώµατα που απονέµονται χορηγούν στον κάθε δικαιούχο το 
δικαίωµα να συµµετέχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας για αριθµό κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας ( « οι 
Μετοχές » ) ίσο µε τον αριθµό των ∆ικαιωµάτων που έχουν απονεµηθεί. 
Οι µετοχές θα εκδοθούν στην καθορισµένη από τη Γενική Συνέλευση 
τιµή διάθεσης. 

4.3. Η τιµή διάθεσης των µετοχών που θα δοθούν στους Συµµετέχοντες λόγω 
της άσκησης των ∆ικαιωµάτων που τους έχουν απονεµηθεί, σύµφωνα µε 
τη Γ.Σ. ανέρχεται σε Ευρώ 4 ανά ∆ικαίωµα. Καθώς στο διάστηµα που 
µεσολάβησε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση µέχρι την ηµεροµηνία 
που το ∆.Σ. όρισε τους ειδικότερους όρους του προγράµµατος έγινε 
διανοµή δωρεάν µετοχών µε αναλογία µία νέα µετοχή για κάθε µία 
παλιά µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής (split), 
η τιµή διάθεσης ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 2 ανά ∆ικαίωµα. 

4.4. Τα ∆ικαιώµατα προαιρέσεως   
  (α) ανήκουν αποκλειστικά στον δικαιούχο και είναι αµεταβίβαστα 

δυνάµενα να ασκηθούν µόνο από αυτόν, 
(β) ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος θα εξακολουθεί να 

διατηρεί, κατά την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων, τη σχέση 
εργασίας µε την Εταιρεία, 

     (γ) ασκούνται µε την συµπλήρωση και υπογραφή από τον δικαιούχο 
και εν συνεχεία παράδοση στην Εταιρεία (εργάσιµες ώρες) 



δηλώσεως ασκήσεως του δικαιώµατος προαιρέσεως κατά το 
υπόδειγµα που θα έχει θέσει η Εταιρεία στη διάθεση του 
δικαιούχου και µε την εµπρόθεσµη καταβολή της Τιµής ∆ιάθεσης 
των µετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το δικαίωµα. Εάν το 
δικαίωµα προαιρέσεως ασκηθεί εν µέρει σε κάποια περίοδο, 
χάνεται το δικαίωµα άσκησης για τις υπολειπόµενες µετοχές της 
περιόδου αυτής.  

 
5. Ωρίµανση των ∆ικαιωµάτων  

5.1. Το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου θα ωριµάσουν τα ∆ικαιώµατα 
είναι δύο έτη , ήτοι το 2005 και το 2007. Συγκεκριµένα, η ηµεροµηνία 
ωρίµανσης των ∆ικαιωµάτων ορίζεται να είναι το 2005 η 19η 
∆εκεµβρίου, και για το 2007 θα οριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

5.2 Τα ∆ικαιώµατα ωριµάζουν στα ανωτέρω χρονικά σηµεία ως ακολούθως:  
      α.Τον ∆εκέµβριο του 2005( πρώτο έτος του προγράµµατος ) ωριµάζει    

το 1/3 των χορηγούµενων, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
10.11.2005 , ∆ικαιωµάτων, δηλαδή 120.000 ∆ικαιώµατα. 

      β.Τον ∆εκέµβριο του 2007 ( δεύτερο έτος του προγράµµατος ) 
ωριµάζουν τα 2/3 των χορηγούµενων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της 10.11.2005,  ∆ικαιωµάτων, δηλαδή 240.000 ∆ικαιώµατα. 

 
6. Άσκηση των ∆ικαιωµάτων  
 

6.1. Τα ∆ικαιώµατα που έχουν χορηγηθεί και έχουν ωριµάσει σύµφωνα µε 
το ως άνω άρθρο, θα µπορούν να ασκηθούν κατά το µήνα ∆εκέµβριο 
του αντίστοιχου έτους. 

6.2. Ο Συµµετέχων έχει το δικαίωµα να προβεί σε µερική η συνολική 
άσκηση των ∆ικαιωµάτων του που έχουν ωριµάσει σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

6.3. Σε περίπτωση που ο Συµµετέχων δεν ασκήσει όλα τα ∆ικαιώµατά του 
εντός του χρονικού διαστήµατος , χάνει το δικαίωµα άσκησης για τα 
υπολειπόµενα δικαιώµατα της περιόδου αυτής. 

 
7. Άσκηση των δικαιωµάτων σε εξαιρετικές περιπτώσεις  
 

7.1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του θα καθορίζει τη νέα 
αντιστοιχία δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών και Τιµή 
∆ιάθεσης ανά µετοχή, στις ακόλουθες περιπτώσεις :  

          α.αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας , µε οποιοδήποτε 
τρόπο (ενδεικτικά αναφέρεται η κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, η 
έκδοση νέων µετοχών δωρεάν ή µε µετρητά). 

          β.µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε οποιοδήποτε 
τρόπο. 

          γ.επέλευσης άλλων γεγονότων που επιβάλλουν την επέµβαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου προκειµένου να τηρηθούν οι προϋποθέσεις 
για την άσκηση των ∆ικαιωµάτων των Συµµετεχόντων. 

 7.2. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι περιπτώσεις της ανωτέρω   
παραγράφου, η Εταιρεία θα ενηµερώσει άµεσα τον ∆ικαιούχο. 

 7.3.  Οποιεσδήποτε παρακρατήσεις , εισφορές ή γενικά πληρωµές που 
ενδεχόµενα ανακύψουν σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία και 
τη νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλισης θα διέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις. 

 



 
8. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
 

8.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 9 του νόµου Ν.2190/1920, 
όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.2741/1999 και Ν.2919/2001, και 
τον παρόντα Κανονισµό, την κάθε φορά εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων που 
έχουν ωριµάσει από τους Συµµετέχοντες ακολουθεί απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας κατά το ποσό που αντιστοιχεί στα ∆ικαιώµατα που έχουν 
ασκηθεί. Στη συνέχεια , το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προβαίνει στην 
πιστοποίηση καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου. 

8.2. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε 
την ελληνική νοµοθεσία, τον ∆εκέµβριο κάθε έτους ( ήτοι τον ∆εκέµβριο 
2005 και τον ∆εκέµβριο του 2007) και θα ακολουθεί η έκδοση των νέων 
µετοχών και η διανοµή τους στους δικαιούχους. 

8.3. Τον ∆εκέµβριο του 2005 ασκήθηκαν 120.000 ∆ικαιώµατα Προαίρεσης 
Αγοράς Μετοχών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µε την από 
20.12.2005 συνεδρίασή του αποφάσισε : α) Την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό των ευρώ 38.400 που αντιστοιχεί 
στην ονοµαστική αξία των νέων µετοχών και στον σχηµατισµό 
αποθεµατικού εξ΄ εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο για το υπόλοιπο 
ποσό των ευρώ 201.600 και β) την έκδοση 120.000 κοινών 
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,32 και 
πιστοποίησε  την ολοσχερή καταβολή της πιο πάνω αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου.  

 
Συνεπεία της ως άνω αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται 
πλέον σε ευρώ 11.558.400 διαιρούµενο σε 36.120.000 κοινές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 0,32 ευρώ ανά µετοχή.         

 
9.      Ειδοποιήσεις 
 

Όλες οι ειδοποιήσεις που πρέπει να απευθύνονται στους Συµµετέχοντες 
σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό θα επιδίδονται στην διεύθυνση 
εργασίας του Συµµετέχοντα. 

 
10. Τροποποίηση του Προγράµµατος και του Κανονισµού 
 

10.1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας µπορεί 
οποτεδήποτε να τροποποιεί όρους του Προγράµµατος ή του παρόντα 
Κανονισµού εντός του πλαισίου του παρόντος Κανονισµού και των 
διατάξεων του Ν.2190/1920. Οποιαδήποτε µεταβολή τους δεν θα 
συνιστά σε καµία περίπτωση µονοµερή βλαπτική µεταβολή των όρων 
των συµβάσεων εργασίας των Συµµετεχόντων και οι Συµµετέχοντες δεν 
θα µπορούν να αξιώνουν οποιασδήποτε µορφής αποζηµίωση έναντι της 
Εταιρείας. 

10.2. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του Προγράµµατος ή και του 
Κανονισµού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα ειδοποιεί άµεσα εγγράφως 
κάθε Συµµετέχοντα που επηρεάζεται από αυτήν. 

 
 
 
 



11. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 
 

Το Πρόγραµµα, τα ∆ικαιώµατα και η ερµηνεία τους διέπονται από το 
Ελληνικό ∆ίκαιο και κάθε διαφορά που δύναται να ανακύψει θα 
υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων. 


