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ΣΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 

ΣΖ 05/09/2011 

 

 

Ζ εηαηξεία “ΦΟΤΝΣΛΗΝΚ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ -  ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΩΝ”, γλσζηνπνηεί 

ζην επελδπηηθό θνηλό όηη ηελ 5
ε
 επηεκβξίνπ 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 16.00,  

ζηηο επί ηεο Λεσθ. Νάην 100 ζηνλ Αζπξόππξγν Αηηηθήο εγθαηαζηάζεηο θαη γξαθεία 

ηεο εηαηξείαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηελ νπνία 

παξέζηεζαλ κέηνρνη ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο, εθπξνζσπνύληεο ην  89,46 % ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, δειαδή 3.240.795 κεηνρέο ζε ζύλνιν 

3.623.500. 

Δπί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε νκόθσλα 

ηα εμήο: 

Στο 1
ο 

θέμα, ε Γεληθή πλέιεπζε: 1) απνθάζηζε νκόθσλα ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο  θαηά πνζό 434.820 Δπξώ κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

ηεο κεηνρήο, εηο ηξόπνλ ώζηε ην κεηνρηθό θεθάιαην λα ηζνύηαη κε ην πνζό ησλ 

1.739.280 Δπξώ. πλεπεία ηεο κεηώζεσο απηήο ε νλνκαζηηθή αμία εθάζηεο κεηνρήο 

ζα είλαη ίζε κε ην πνζό ησλ 0,48 Δπξώ. Ζ κείσζε απηή ζπληειείηαη ιόγσ ηεο 

θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πςειώλ δηαζεζίκσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ νη κέηνρνη 

λα ιάβνπλ έλα κέξνο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 

2) απνθάζηζε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ θαηά ην νπνίν κεηώζεθε ην κεηνρηθό 

θεθάιαην, ήηνη ηνπ πνζνύ ησλ  434.820  Δπξώ, ζηνπο κεηόρνπο θαηά ην ιόγν ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθό θεθάιαην. Οη εκεξνκελίεο απνθνπήο, νξηζκνύ ησλ 

δηθαηνύρσλ θαη θαηαβνιήο ηνπ πνζνύ ζα νξηζηνύλ κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο 

εηαηξείαο. 

3) Σξνπνπνίεζε ζρεηηθώο ην άξζξν 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο 

Στο 2
ο
 θέμα, ε Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε νκόθσλα ηελ απόθηεζε, ύζηεξα από 

ηελ πινπνίεζε ηεο κεηώζεσο θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξείαο, ηνπ 100% ησλ κεηνρώλ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«VELOSTRANS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ – ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ-LOGISTICS» 

έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 1.967.840,26 Δπξώ ζύκθσλα κε ηελ από 19-07-2011 έθζεζε 

εθηίκεζεο ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ σηήξε Κσλζηαληίλνπ ΑΜΟΔΛ 

13671 θαη Μάξηνπ Λαζαληάλνπ ΑΜΟΔΛ 25101 πνπ νξίζζεθαλ ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηεο αλώλπκεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «VELOSTRANS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ – ΓΗΔΘΝΔΗ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ-LOGISTICS» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν VELOSTRANS ΑΔ. Ζ απόθηεζε 

απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί: 

1)  δηα ηεο αγνξάο ηνπ 20% ησλ κεηνρώλ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«VELOSTRANS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ – ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ-LOGISTICS» 

έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 393.566,26 Δπξώ  

2) δηα ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζό ησλ 

116.861,76 Δπξώ κε ηελ έθδνζε 243.462 λέσλ  κεηνρώλ, κε νλνκαζηηθή αμία 0,48 

Δπξώ εθάζηε θαη ηηκή δηάζεζεο 6,4662 Δπξώ κε εηζθνξά ζε είδνο ηνπ 80% ησλ 

κεηνρώλ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «VELOSTRANS ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ – ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ-LOGISTICS». 

Στο 3
ο
 θέμα, ε Γεληθή πλέιεπζε 1) απνθαζίδεη ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζό ησλ 116.861,76 Δπξώ κε ηελ έθδνζε  243.462  

λέσλ  κεηνρώλ, κε νλνκαζηηθή αμία 0,48 Δπξώ εθάζηε θαη ηηκή δηάζεζεο 6,4662   



Δπξώ κε εηζθνξά ζε είδνο ηνπ 80% ησλ κεηνρώλ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «VELOSTRANS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ – ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ-

LOGISTICS ζύκθσλα κε ηελ από 19-07-2011 έθζεζε εθηίκεζεο ησλ Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ Λνγηζηώλ σηήξε Κσλζηαληίλνπ θαη Μάξηνπ Λαζαληάλνπ, πνπ έγηλε 

απνδεθηή από ηελ Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο –Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. 

Πεηξαηά-Σκήκα Δκπνξίνπ θαη ηνπ Σνπξηζκνύ, κε θαηάξγεζε δηθαηώκαηνο 

πξνηίκεζεο παιαηώλ κεηόρσλ, εηο ηξόπνλ ώζηε ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 

λα αλέιζεη ζην πνζό ησλ  1.856.141,76 Δπξώ, δηαηξνύκελν ζε 3.866.962 κεηνρέο, 

νλνκαζηηθήο αμίαο 0,48 Δπξώ εθάζηε-ε δηαθνξά από ηελ έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην 

άξηην κεηαμύ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη ηεο Σηκήο Γηάζεζεο, αληίζηνηρα, 

ζα πηζησζεί ζην ινγαξηαζκό «Απνζεκαηηθά από ηελ έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην». 

2) ηξνπνπνηεί ζρεηηθώο ην άξζξν 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ 

Στο 4
ο
 θέμα, ε Γεληθή πλέιεπζε ρνξήγεζε ηελ άδεηα ηεο γηα ζύλαςε ζύκβαζεο 

απνζήθεπζεο κεηαμύ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο  αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΓΗΑΒΑΕΩ ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»   πνπ εθδίδεη ην πεξηνδηθό 

«ΓΗΑΒΑΕΩ», ζπκθεξόλησλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξείαο, θπξίνπ Βαζηιείνπ Καξαθνπιάθε θαη δηαθήκηζεο ηεο Δηαηξείαο ζην 

αλσηέξσ πεξηνδηθό. 

Στο 5
ο
 θέμα, ε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε, δπλάκεη ηνπ αξ.16 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, 

ηελ αγνξά 15.000 ίδησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο κε ηηκή από 2 έσο 10 Δπξώ, ηεο 

εγθξίζεσο ρνξεγεζεζνκέλεο γηα δηάζηεκα 24 κελώλ, κε ζθνπό ηε δσξεάλ δηάζεζε 

ησλ ελ ιόγσ κεηνρώλ ζε εξγαδνκέλνπο ηεο εηαηξείαο, εμνπζηνδνηώληαο παξάιιεια  

ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζε όιεο ηηο δένπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελ ιόγσ 

αγνξά. 

Στο 6
ο
 θέμα, ε Γεληθή πλέιεπζε α)εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, όπσο 

θαζνξίζεη κε ζρεηηθή απόθαζή ηνπ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνπο νπνίνπο ζα δηαηεζνύλ νη 

αλσηέξσ 15.000 κεηνρέο ηεο εηαηξείαο κε θξηηήξην ηελ ηδηαίηεξε απνδνηηθόηεηα πνπ 

απηνί έρνπλ επηδείμεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό 

ησλ κεηνρώλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε θαζέλα από απηνύο. 

β)απνθαζίδεη, ζπλερεία ηεο απόθαζήο ηεο επί ηνπ ππ’ αξηζκ. 5 ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη επεηδή ε εηαηξεία ζεκεηώλεη θεξδνθνξία, λα δηαζέζεη δσξεάλ 

ηηο αλσηέξσ 15.000 ίδηεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ζηνπο, σο άλσ, εξγαδνκέλνπο. 

γ)εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζε θάζε δένπζα ελέξγεηα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δσξεάλ δηάζεζεο ησλ αλσηέξσ κεηνρώλ ζηνπο αλσηέξσ  

εξγαδνκέλνπο. 

Στο 7
ο
 θέμα, ε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε νκόθσλα ηε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο 

εηαηξείαο από ηνλ Γήκν Κεξαηζηλίνπ Αηηηθήο ζην Γήκν Αζπξνπύξγνπ Αηηηθήο.» 
 


