
 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΣ 15.09.2015 

 

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου  

επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης  

 

 

1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία 

"ΒΕΛΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ" και της εταιρείας με την επωνυμία "ΤΕΧΝΟΚΑΡ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από την Εταιρεία σύμφωνα με 

τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 και 4172/2013. Έγκριση του από 15 Ιουλίου 

2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ. 

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3  του συνόλου των κοινών,  

μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών 

Απαιτούμενη 

πλειοψηφία: 

2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή  

εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου  

 

Προς ενημέρωση των μετόχων για το σύνολο των ενεργειών που έχουν 

πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 

υλοποίηση της εν λόγω συγχώνευσης διά απορροφήσεως παρατίθενται τα ακόλουθα:  

1. Τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας (εφεξής, η Απορροφώσα), της εταιρείας με 

την επωνυμία "ΒΕΛΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ" (εφεξής, η Απορροφώμενη Α) 

και της εταιρείας με την επωνυμία  "ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής, η Απορροφώμενη Β, από κοινού μετά της 

Απορροφώμενης Α, οι Απορροφώμενες οι οποίες εφεξής, από κοινού μετά της 

Απορροφώσας, οι Συγχωνευόμενες Α.Ε.) αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση 

των Απορροφώμενων από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 

επ. του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν (εφεξής, η Συγχώνευση). 

Ειδικότερα:  

2. Η διαδικασία της Συγχώνευσης άρχισε με την από την 28 Φεβρουαρίου 2015 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας και τις αντίστοιχες 

αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Απορροφώμενων, οι οποίες ελήφθησαν 

επίσης  28 Φεβρουαρίου 2015. Την 29.06.2015, τα Διοικητικά Συμβούλια των 



Απορροφώμενων αποφάσισαν να καταρτιστούν Ισολογισμοί Αποτίμησης αντίστοιχα 

για εκάστη των Απορροφώμενων με ημερομηνία 30.04.2015 επί των οποίων 

συνετάχθησαν  οι από 13.07.2015  Εκθέσεις των Ορκωτών αντίστοιχα για εκάστη των 

Απορροφώμενων.  

 

3. Εκπονήθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Α.Ε. Σχέδιο 

Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο εγκρίθηκε από τα ως άνω Διοικητικά Συμβούλια την 

15 Ιουλίου 2015 και υπεγράφη την ίδια ημερομηνία από τους εξουσιοδοτημένους 

εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Α.Ε. (το ΣΣΣ). Το ΣΣΣ ακολούθως υποβλήθηκε από 

εκάστη Συγχωνευόμενη Α.Ε. στις κατ’ άρθρο 69 παρ. 3 και αρ. 7β του κ.ν. 2190/1920, 

διατυπώσεις δημοσιότητας, ενώ περίληψη του ΣΣΣ αναρτήθηκε την 11.08.2015 στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 70 του κ.ν. 2190/1920 και άρθρο 232 

του Ν. 4072/2012.  

Το κείμενο του ΣΣΣ έχει αναρτηθεί από την 12.08.2015 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.   

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας κατήρτισε την 15 Ιουλίου 2015 Έκθεση 

για τη Συγχώνευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 69 παρ. 4 του Ν. 2190/1920 (εφεξής, η 

από 15 Ιουλίου 2015 Έκθεση του Δ.Σ.), η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί, από νομική 

και οικονομική άποψη, το ΣΣΣ και ειδικότερα τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των 

Απορροφώμενων προς τις νέες μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα για τους 

μετόχους των Απορροφώμενων λόγω της Συγχώνευσης. Το κείμενο της Έκθεσης έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας από την 12.08.2015.  

 

5. Ήδη από την 12.08.2015 έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων τα προβλεπόμενα 

κατ’ άρθρο 73 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στοιχεία και έγγραφα. 

 

6. Πέραν των ανωτέρω, δεδομένου ότι οι Απορροφώμενες θεωρούνται κατά τους 

ορισμούς του ΔΛΠ 24 ως «Συνδεδεμένα Μέρη» με την Απορροφώσα το Διοικητικό 

Συμβούλιο περαιτέρω εισηγείται την έγκριση της σκοπούμενης συγχώνευσης και για 

σκοπούς 23(α) παρ. 2 εδ. γ’  του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.  

 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω προτείνεται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρείας να εγκρίνει:  

(α) τη συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων από την Απορροφώσα 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4172/2013, 

όπως ισχύουν, με βάση τους Ισολογισμούς Αποτίμησης των Απορροφώμενων με 



ημερομηνία 30.04.2015 μετά των Εκθέσεων των Ορκωτών με ημερομηνία 13.07.2015 

και τον Ενοποιημένο Ισολογισμό της Απορροφώσας με ημερομηνία 30.04.2015, 

β) το ως άνω από 15 Ιουλίου 2015 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης χωρίς καμία 

τροποποίηση και στο σύνολο των όρων του, 

γ) την ως άνω από 15 Ιουλίου 2015 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Απορροφώσας σχετικά με τη Συγχώνευση, 

δ) το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Απορροφώσας και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το 

σκοπό ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, 

ε) την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, ενεργώντας μόνος του 

και Εμμανουέλλα Βασιλάκη, Ευτύχιο Βασιλάκη, Δημήτριο Μαγγιώρο, Αντωνία 

Δημητρακοπούλου και Γαρυφαλλιά Πελεκάνου [από κοινού, όλοι κάτοικοι Κηφισιάς, 

επί της οδού Βιλτανιώτη αριθ. 31,  όπως για λογαριασμό της Εταιρείας, μεριμνήσουν για 

την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων της σύνταξης από 

κοινού με τις Απορροφώμενες της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης δια απορρόφησης, 

ως νόμος ορίζει, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου για την τήρηση των εκ 

του νόμου προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας και καταχωρίσεων για να 

ολοκληρωθεί η Συγχώνευση.                                                                                                                                                                                             

 

2. Έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω έκδοσης νέων 

μετοχών  λόγω συγχώνευσης. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της 

Εταιρείας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3  του συνόλου των κοινών,  

μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών 

Απαιτούμενη 

πλειοψηφία: 

2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή  

εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου  

 

Δεδομένου ότι η Συγχώνευση θα υλοποιηθεί τεχνικά μέσω αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου της Απορροφώσας και διανομή των νεοκδοθησομένων μετοχών στους 

μετόχους των Απορροφώμενων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική 

Συνέλευση τα ακόλουθα:  

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας λόγω συγχώνευσης κατά 

το ποσό των  δεκαοχτώ χιλιάδων Ευρώ (€18.000) με την έκδοση τριάντα επτά 

χιλιάδων πεντακοσίων (56.250) νέων κοινών, ονομαστικών με ψήφο μετοχών, 



ονομαστικής αξίας 0,32 εκάστης (η Αύξηση). Η διαφορά (συνολικού ύψους 848.347,18 

ευρώ) σε σχέση με την αξία της καθαρής εισφερόμενης περιουσίας της Απορροφώμενης 

Α (ποσού 143.606,79ευρώ) και της καθαρής εισφερόμενης περιουσίας της 

Αποροφώμενης Β (ποσού 722.740,39 ευρώ), ήτοι, συνολικού ποσού 866.347,18 ευρώ, 

θα καταχωρηθεί σε ιδιαίτερο Λογαριασμό Αποθεματικού της καθαρής θέσης της 

Απορροφώσας, αναλυόμενο περαιτέρω σε υπολογαριασμούς ως εξής: (α) Μετοχικό 

κεφάλαιο Απορροφώμενης Α και Απορροφώμενης Β ευρώ 41.599.805,00 (β) 

Αποθεματικά κεφάλαια Απορροφώμενης Α και Απορροφώμενης Β ευρώ 4.141.783,18 

(γ) Διαφορά αποτίμησης της επιτροπής του ισολογισμού της Απορροφώμενης Α και της 

Απορροφώμενης Β ευρώ 18.915.804,85 και (δ) Ζημίες εις νέον Απορροφώμενης Α και 

Απορροφώμενης Β ευρώ (63.809.045,85). 

 

(β) οι ως άνω νεοκδοθησόμενες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας που θα 

προέλθουν από την Αύξηση να κατανεμηθούν στους μετόχους των Απορροφώμενων 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΣΣ και τις εκεί καθοριζόμενες σχέσεις ανταλλαγής, 

και ειδικότερα, οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Α να ανταλλάξουν 1 υφιστάμενη μετοχή 

που κατέχουν στην Απορροφώμενη Α για 0,001376305 νεοεκδοθείσες μετοχές της 

Απορροφώσας, ενώ οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Β να ανταλλάξουν 1 υφιστάμενη 

μετοχή που κατέχουν στην Απορροφώμενη Β για 0,009406113 νεοεκδοθείσες μετοχές 

της Απορροφώσας. 

(γ) τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών να αθροιστούν για το σχηματισμό ακέραιου 

αριθμού μετοχών, οι οποίες να εκποιηθούν και το προϊόν της εκποιήσεως να αποδοθεί 

στους δικαιούχους μετόχους. 

(δ) να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η Αύξηση ως προβλέπεται στο από 15 Ιουλίου 

2015 ΣΣΣ και τις σχετικές με τη Συγχώνευση εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας. 

Δεδομένου ότι η Συγχώνευση θα διενεργηθεί με τη μεταβίβαση όλων των στοιχείων του 

ενεργητικού και του παθητικού των Απορροφώμενων και ότι η Αύξηση απαιτείται για 

την ολοκλήρωση από τεχνικής άποψης της Συγχώνευσης, ήτοι, η έκδοση και παράδοση 

νεοεκδοθησομένων κοινών ονομαστικών μετοχών της Απορροφώσας  μέσω της 

Αύξησης έχει προβλεφθεί ως αντάλλαγμα της ως άνω μεταβίβασης, δεν γεννώνται 

δικαιώματα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Απορροφώσας.  

 

Στο ίδιο πλαίσιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει την τροποποίηση του 

άρθρου 3 του Καταστατικού της Απορροφώσας ως ακολούθως: 



 «ΑΡΘΡΟ 3ο 

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά  σε δραχμές ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) διαιρεμένο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες  μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε 

μία και καταβλήθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο δημοσιευθέν καταστατικό (ΦΕΚ 355/20.6.1962 

Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) 

 Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 3 Μαΐου 1975, 

αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές και η 

έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και 

τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία 

(ΦΕΚ 1671/2.7.1975 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 

 Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 6 Μαρτίου 1980, 

αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές διά 

κεφαλαιοποιήσεως ισόποσης απαίτησης μετόχου κατά της Εταιρείας και η έκδοση σαράντα χιλιάδων 

(40.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1469/13.5.1980 

Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 

 Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 22 Ιανουαρίου 1981, 

αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και 

η έκδοση εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η 

κάθε μία (ΦΕΚ 1921/1981 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 

 Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 30 Νοεμβρίου 1981, 

αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και 

η έκδοση εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η 

κάθε μία (ΦΕΚ 4127/24.11.1982 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 

 Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 20 Νοεμβρίου 1982, 

αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές διά 

κεφαλαιοποιήσεως της προκύψασας εκ της εφαρμογής του Ν. 1249/1982 διαφοράς αναπροσαρμογής των 

ακινήτων της Εταιρείας εκ δραχμών δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν 

πενήντα δύο (14.460.152) πλέον ποσού δραχμών πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα 

οκτώ (539.848) προς στρογγυλοποίηση και διά καταβολής τοις μετρητοίς ποσού δραχμών τριάντα πέντε 

εκατομμυρίων (35.000.000) και η έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 

χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 88/17.1.1983 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 

 Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 17 Νοεμβρίου 1984, 

αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και η 

έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε 

μία (ΦΕΚ 740/5.4.1985 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 

 Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 17 Δεκεμβρίου 1985, 

αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές και η 

έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε 

μία (ΦΕΚ 593/14.3.1986 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 

 Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 16 Φεβρουαρίου 1989, 

αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσια τριάντα εκατομμύρια (330.000.000) 

δραχμές α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της 

Εταιρείας, βάση της υπ'αριθμ. Ε2665/84/22.2.1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών εκ δραχμών 



εκατόν εξήντα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (160.767.232), β) με 

καταβολή σε μετρητά προς στρογγυλοποίηση ποσού δραχμών επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δύο 

χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ (7.982.768) και γ) με καταβολή σε μετρητά ποσού δραχμών εκατόν εξήντα 

ενός εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων  (161.250.000). Κατά την  ίδια συνεδρίαση αποφασίσθηκε η 

έκδοση τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) 

δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3168/10.8.1989 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 

 Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 27 Μαΐου 1992, 

αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και η 

έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία 

(ΦΕΚ 3782/23.07.1992 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 

 Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 23 Μαρτίου 1993, 

αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές α) 

με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάση του 

Ν. 2065/1992 εκ δραχμών δεκατριών εκατομμυρίων  οκτακοσίων χιλιάδων  (13.800.000) και β) με καταβολή 

σε μετρητά ποσού δραχμών διακοσίων ογδόντα έξη εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (286.200.000) με την 

έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η 

κάθε μία (ΦΕΚ 1444/3.5.1993 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 

 Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 23 Απριλίου 1998, 

αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εκατομμύρια 

(1.700.000.000) δραχμές α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των 

ακινήτων της Εταιρείας, βάση του Ν. 2065/92 εκ δραχμών εκατόν ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων έξι 

χιλιάδων διακοσίων έξι (101.506.206), β) με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών τριακοσίων σαράντα ενός 

εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε (341.199.545) που έχει 

καταχωρηθεί κέρδη εις νέον στα βιβλία της Εταιρείας και γ) με καταβολή σε μετρητά ποσού δραχμών ενός 

δισεκατομμυρίου διακοσίων πενήντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων  

σαράντα εννέα (1.257.294.249). Κατά την  ίδια συνεδρίαση αποφασίσθηκε η έκδοση ενός εκατομμυρίου 

επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία 

(ΦΕΚ 2512/18.05/1998 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 

 Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 7 Δεκεμβρίου 1998, 

αποφασίσθηκε η μετατροπή των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (2.696.000) ανωνύμων 

μετοχών σε ονομαστικές. 

 Με την από 14 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε 

συνδυασμό με την από 30 Απριλίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 

αποφασίσθηκε (α) η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών, (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσια εκατομμύρια (900.000.000) 

δραχμές με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ονομαστικών μετοχών, 

ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά, από την έκδοση των 

τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, θα αχθεί σε 

πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Από τις τέσσερα εκατομμύρια 

πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, οι διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες 

(214.000) θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό και σε συνεργάτες της Εταιρείας και οι 

υπόλοιπες τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (4.286.000) κοινές ονομαστικές μετοχές θα 

διατεθούν μέσω δημόσιας εγγραφής στο ευρύ επενδυτικό κοινό και (γ) η παραίτηση των παλαιών μετόχων 

από το δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 



Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 28 Ιουνίου 2002, το 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε υποχρεωτικά κατά πενήντα πέντε χιλιάδες εξήντα εννέα Ευρώ 

και εβδομήντα λεπτά (55.069,70) δια κεφαλαιοποίησης μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το 

άρτιο λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των πενήντα οκτώ εξήντα εννέα 

λεπτών του Ευρώ (0,5869€) στο ποσό των πενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (0,59€).Κατά την ίδια Γενική 

Συνέλευση αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές σε Ευρώ και η 

συνακόλουθη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ δέκα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (10.620.000) διαιρούμενο σε 

δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του 

Ευρώ (0,59). 

           Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνήλθε στις 28 Ιουνίου 2002, το 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ επτακοσίων είκοσι 

χιλιάδων (720.000) δια κεφαλαιοποιήσεως αφενός του αποθεματικού εξ’ αναπροσαρμογής της αξίας των 

λοιπών περιουσιακών στοιχείων εξ΄ Ευρώ 684.865,63 και αφετέρου μέρους της διαφοράς από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο εξ’ Ευρώ 35.134,37 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 

από το ποσό των πενήντα εννέα λεπτών (0,59) του Ευρώ στο ποσό των εξήντα τριών λεπτών (0,63) του 

Ευρώ.  

           Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα 

εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (11.340.000) διαιρούμενο σε δεκαοκτώ εκατομμύρια 

(18.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα τριών λεπτών του Ευρώ (0,63) η κάθε 

μια. 

             Με την από 27 Μαΐου 2004 απόφαση της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η 

μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (Split) από €0,63 σε €0,315 με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού 

των μετοχών από  δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) σε τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) και λόγω 

στρογγυλοποίησης ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση 

αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού ύψους εκατόν ογδόντα χιλιάδων Ευρώ 

(€180.000), με αύξηση της ονομαστικής  αξίας των μετοχών της Εταιρίας από € 0,315 ευρώ σε 0,32 ευρώ. 

         Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα 

εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (€ 11.520.000) διαιρούμενο σε τριάντα έξη εκατομμύρια 

(36.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€ 0,32) η κάθε 

μια.   

Με την από 22.05.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε 

πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρείας με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς 

μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του Κ.Ν.2190/1920. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας την 20.12.2005 αποφάσισε ομόφωνα α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας κατά το 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 ευρώ 201.600 και β) 

Την έκδοση 120.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,32 και τιμή διάθεσης 

ευρώ 2, που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους.  

Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα 

εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (11.558.400) διαιρούμενο σε τριάντα έξι 

εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (36.120.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο 

λεπτών του Ευρώ (0,32) η κάθε μια. 



Με την από 20.12.2007 Απόφαση του το Δ.Σ. της εταιρείας και σε εφαρμογή της από 22.05.2003 

Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε 

στελέχη της εταιρείας με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 

παρ.9 του Κ.Ν.2190/1920, αποφάσισε ομόφωνα α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 

το ποσό των ευρώ 76.800 που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών και στον σχηματισμό 

αποθεματικού εξ΄εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο για το υπόλοιπο ποσό ευρώ 403.200 και β) Την έκδοση 

240.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,32 και τιμή διάθεσης ευρώ 2, που 

θα χορηγηθούν στους δικαιούχους.  

Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα 

εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (11.635.200) διαιρούμενο σε τριάντα έξι 

εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (36.360.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα 

δύο λεπτών του Ευρώ (0,32) η κάθε μια. 

Με την από 15.02.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η 

ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε κατά ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30) και το μετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 47.268.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) ποσού 31.626.186,83 Ευρώ από το αποθεματικό  

«διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και β) ποσού 15.641.813,17 από το λογαριασμό «υπόλοιπο 

κερδών εις νέον». Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία της μετοχής 

μειώθηκε κατά ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30) και το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 47.268.000 

Ευρώ, με σκοπό την πραγματική διανομή του προϊόντος της μείωσης στους μετόχους της Εταιρείας. 

Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έντεκα 

εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (11.635.200) διαιρούμενο σε τριάντα έξι 

εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (36.360.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα 

δύο λεπτών του Ευρώ (0,32) η κάθε μια. 

Με την από 28.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε: 

i. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) από 0,32 ευρώ σε 0,96 

ευρώ ανά μετοχή και την έκδοση 12.120.000 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 36.360.000 παλαιών 

μετοχών. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 11.635.200 ευρώ διαιρούμενο σε 

12.120.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,96 ευρώ η κάθε μια. 

ii. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 7.756.800 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των 

μετοχών από 0,96 ευρώ σε 0,32 ευρώ και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.  

Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 3.878.400 ευρώ, 

διαιρούμενο σε 12.120.000 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32  ευρώ η κάθε μία. 

Με την από 31 Οκτωβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

εγκρίθηκε η συγχώνευση δι’ απορρόφησης από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

λόγω της ως άνω συγχώνευσης κατά ποσό 12.000 ευρώ με την έκδοση 37.500 νέων κοινών ονομαστικών με 

ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.   

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης λόγω συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 

σήμερα σε  3.890.400 ευρώ διαιρούμενο σε 12.157.500 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής 

αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία. 

Με την από [⦁] 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η 

συγχώνευση δι’απορρόφησης από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΛΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της 

εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η αύξηση 



του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της ως άνω συγχώνευσης κατά ποσό 18.000 ευρώ με την 

έκδοση 56.250 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.   

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης λόγω συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 

σήμερα σε  3.908.400 ευρώ διαιρούμενο σε 12.213.750 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής 

αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία. 

 

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι μέσα σε μία πενταετία από τη σύσταση της 

Εταιρείας ή εντός πενταετίας από τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό 

Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του 

συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το 

ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την 

ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση που χορηγεί στο Διοικητικό 

Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του 

Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.  Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει. 

3. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με 

εισφορά σε είδος και με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920  παρέχεται το 

δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα 

με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης υπέρ υφιστάμενων 

μετόχων παρέχεται και σε περίπτωση έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε ολόκληρο το 

ομολογιακό δάνειο με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. » 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει περαιτέρω την παροχή 

εξουσιοδότησης στους κ.κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, ενεργώντας μόνος του και  

Εμμανουέλλα Βασιλάκη, Ευτύχιο Βασιλάκη, Δημήτριο Μαγγιώρο, Αντωνία 

Δημητρακοπούλου και Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, από κοινού,  όλοι κάτοικοι Κηφισιάς, 

επί της οδού Βιλτανιώτη αριθ. 31, όπως προβούν στην τροποποίηση του Καταστατικού 

ως ανωτέρω και στις εκ του νόμου προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας για την 

εν λόγω τροποποίηση.  


