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(α) Η διάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που δεν είναι εισηγµένες προς 
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος, αναφέροντας για κάθε κατηγορία 
µετοχών τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε αυτή την κατηγορία και το ποσοστό του συνολικού 
µετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι µετοχές της κατηγορίας αυτής. 
 
Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των € 78.326.015  διαιρούµενο σε 51.530.273  µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας  € 1,52 η κάθε µια και είναι ολοσχερώς καταβληµένο. Όλες οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές, 
ονοµαστικές, µε δικαίωµα ψήφου, εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και έχουν όλα τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο. 
 
(β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας, όπως ενδεικτικά περιορισµοί στην κατοχή µετοχών ή την 
υποχρέωση λήψης προηγούµενης έγκρισης από την εταιρεία, από άλλους µετόχους ή από ∆ηµόσια ή ∆ιοικητική 
Αρχή, µε την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3371/2005. 
 
Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της 
περιορισµοί στη µεταβίβαση τους. 
 
(γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007. 
 
Κατά την 31/12/2007, τα πρόσωπα που διατηρούν σηµαντική άµεση ή έµµεση συµµετοχή κατά την έννοια των άρθρων 9 
έως 11 του ν. 3556/2007 είναι: 
 
Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Αρ. Μετοχών Ποσοστό % Είδος Συµµετοχής
Μπελλές * Αριστείδης Στέργιος 7.005.401 17,323 άµεση & έµµεση
Χαβιάρας Νικόλαος Εµµανουήλ 3.027.211 7,49 άµεση 
Deutsche Bank AG 2.920.361 7,22 άµεση  
 
(δ) Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή των σχετικών 
δικαιωµάτων. 
 
∆εν υφίστανται µετοχές της εταιρείας οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου στους µετόχους τους. 
 
(ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου, όπως ενδεικτικά περιορισµοί των δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους ορισµένου 
ποσοστού του µετοχικού κεφαλαίου ή σε κατόχους ορισµένου αριθµού δικαιωµάτων ψήφων, και τις προθεσµίες 
άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου. 
 
∆εν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 
 
 (στ) Συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και συνεπάγονται περιορισµούς στη 
µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. 
 
∆εν είναι γνωστή στην εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς 
στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της.. 
 
 (ζ) Κανόνες για το διορισµό και την αντικατάσταση µελών του διοικητικού συµβουλίου, καθώς και για την 
τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920. 



 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα των 
διατάξεων του ν. 2190/1920. 
 
 (η) Αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου ή ορισµένων µελών του διοικητικού συµβουλίου, για την έκδοση νέων 
µετοχών ή την αγορά ίδιων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη αυτού, δεν έχουν αρµοδιότητα για την έκδοση νέων µετοχών ούτε για την αγορά 
ιδίων µετοχών. 
 
 Με απόφαση της από 18/2/2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, µετά από εισήγηση του  
∆ιοικητικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων µετοχών από την εταιρεία έως το 1/20 του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (5%) µε κατώτερο όριο της αξίας απόκτησης την τρέχουσα ονοµαστική αξία της 
µετοχής ήτοι 1,52 Ευρώ και ανώτερο όριο αξίας απόκτησης τα 6 Ευρώ, ενώ η διάρκεια της εγκρίσεως να εκτείνεται 
σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Οι αποκτήσεις θα γίνονται µε ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και δεν 
θα επιτρέπεται να υπερβούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου ως ανωτέρω, δεν θα έχουν ως 
αποτέλεσµα τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόµενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44ο 
του Κ.Ν2190/1920 ως ισχύει, ενώ οι συναλλαγές θα αφορούν µόνο µετοχές που θα έχουν εξοφληθεί πλήρως. 
 
 (θ) Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας 
αυτής, εκτός εάν, εξαιτίας της φύσεώς της, η δηµοσιοποίηση της συµφωνίας θα προκαλούσε σοβαρή ζηµία στην 
εταιρεία. Η εξαίρεση δηµοσιοποίησης της συµφωνίας δεν ισχύει όταν η υποχρέωση δηµοσιοποίησης προκύπτει από 
άλλες διατάξεις. 
 
Σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης, δεν υφίστανται συµφωνίες οι οποίες 
τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν. 
 
 (ι) Συµφωνία που η εταιρεία έχει συνάψει µε µέλη του διοικητικού της συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, η οποία 
προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της 
απασχόλησής τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης. 
 
∆εν υπάρχουν ειδικές συµφωνίες της εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι 
οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή 
τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 
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