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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Την 15.03.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 39340
η από 25.2.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑ−
ΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 231401000
(πρώην ΑΡΜΑΕ 6073/06/Β/86/12) σύμφωνα με την οποία
το Διοικητικό Συμβούλιο:
Α) Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφα−
λαίου κατά 51.024.781 ευρώ με την έκδοση πενήντα ενός
εκατομμυρίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων
ογδόντα μίας (51.024.781) νέων κοινών ονομαστικών με−
τοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία, λόγω
της αντίστοιχης μετατροπής (51.024.781) μετατρέψιμων
ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας, δυνάμει των όρων
του συναφθέντος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου
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που είχε αποφασισθεί με την από 14.1.2013 απόφαση της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και οι όροι του συγκεκρι−
μενοποιήθηκαν με το από 22.2.2013 πρακτικό του Διοικη−
τικού Συμβουλίου, ενώ η διαφορά ύψους 299.005.216,66
ευρώ μεταξύ της ονομαστικής αξίας 6,86 ευρώ κάθε
μιας εκ των 51.024.781 μετατρεπομένων ομολογιών και
της ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ κάθε μίας εκ των
51.024.781 εκδιδομένων νέων κοινών μετοχών θα αχθεί
σε λογαριασμό αποθεματικού από την έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιον.
Β) Αναπροσάρμοσε το άρθρο 5 του καταστατικού της
τράπεζας ως εξής:
«Άρθρο 5
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο
ποσό των εξήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι
δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός (68.322.221) ευρώ,
διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες
είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι μία (68.322.221) κοι−
νές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ
(1,00) η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Προκύπτει δε ως εξής:
Μετά την προηγηθείσα μείωση, με την από 25.2.2013
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Μετοχικό Κε−
φάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα ένα εκατομμύρια εικο−
σιτέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα (51.024.781)
ευρώ με την έκδοση πενήντα ενός εκατομμυρίων εί−
κοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα μίας
(51.024.781) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομα−
στικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία, λόγω αντίστοιχης
μετατροπής ομολογίας της τράπεζας σε μετοχές δυνά−
μει των όρων του συναφθέντος ομολογιακού δανείου
μετατρέψιμου σε μετοχές της Τράπεζας που είχε απο−
φασισθεί με την από 14.1.2013 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης και οι όροι του συγκεκριμενοποιή−
θηκαν με το από 22.2.2013 πρακτικό του Δ.Σ.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται
στο ποσό των εξήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων
είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός (68.322.221)
ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια τριακό−
σιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι μία (68.322.221)
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός
ευρώ (1,00) η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβε−
βλημένο».
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Με εντολή Υφυπουργού
Η Προϊσταμένη
ΜΑΡΙΑ ΛΕΖΟΥ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ELOGIS PHARMA
ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ELOGIS PHARMA».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 21.12.2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 40952,
το από 26.10.2012 πρακτικό της Αυτόκλητης έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εται−

ρείας με επωνυμία «ELOGIS PHARMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡ−
ΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ELOGIS
PHARMA.» και αριθμό ΓΕΜΗ 123126301000, από το οποίο
προκύπτει ότι αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση του άρ−
θρου 5 του καταστατικού ως εξής:
«Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ−ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της
Εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100,000)
ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα λεπτομερώς ορι−
ζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού και
διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10,000) μετοχές ονομαστι−
κής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστης.
ΙΑ. Με την από 26.10.2012 απόφαση της έκτακτης Γενι−
κής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό
των εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
(149.400,00€), με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων
εννιακοσίων σαράντα (14.940) νέων ονομαστικών μετά
ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών
δέκα ευρώ (10,00€). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Μετοχικό
Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες
σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (249.400,00€),
διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες
σαράντα (24.940) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονο−
μαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης εξ αυτών.
2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Με την επιφύλα−
ξη της διατάξεως της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου, για κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των με−
τόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί
αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 14
του παρόντος καταστατικού.
3. Κατ’ εξαίρεση αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της απλής
Γενικής Συνέλευσης:
α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη
σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το
δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψη−
φία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των
μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή
ολικό με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν
μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο. Η πιο
πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να
ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό
διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε
ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε
πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου
7β Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το Μετοχικό
Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κε−
φαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία
που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω
εξουσία β) Επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πεντα−
ετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευ−
ση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και
πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1
του Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο
μερικό ή ολικό με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικό
μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφα−
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λαίου, γ) Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που
αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου 3, δεν αποτελούν τροποποίηση του κατα−
στατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου
να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της
πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, σύμ−
φωνα με την ως άνω περίπτωση α), μπορεί να ασκηθεί
παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την
περίπτωση β) της παρούσας παραγράφου 3.
4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας
για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέ−
ρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου,
τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των
μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και
την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία
κάλυψης.
5. Ανάληψη μετοχών − Δικαίωμα Προτίμησης
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφα−
λαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση
ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,
παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο
κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον
χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή
τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.
Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων
κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμε−
τοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκ−
καθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή
η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις
κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα
προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κα−
τηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από
τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι
νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός
της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της Εται−
ρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή,
με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής
του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν.
2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε
(15) ημερών. Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία
άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους
ορίζεται ομοίως από το όργανο της Εταιρείας που απο−
φάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την
επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία
για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν
οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών,
οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα
παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που
καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
Σε περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας που
αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πα−
ρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του
δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν
παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό
Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11
του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.
6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος
προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και
η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό
το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας
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στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιο−
ρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου
13 Κ.Ν. 2190/1920, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και
γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώ−
ματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον
στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι
εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου
και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για
την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν
την απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του
δικαιώματος προτίμησης. Εφόσον οι μετοχές της Εται−
ρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, η δημοσίευση
της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος
προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη
«επί αποδείξει» επιστολή.
7. Υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προ−
βλέπονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 13 του
Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που
λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί αυξημένης απαρτίας
και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου Μ του παρόντος
καταστατικού, μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει
το δικαίωμα προτίμησης που αναφέρεται παραπάνω».
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο
βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο
του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και
την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και
δ.τ. «ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 26.02.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης
41206, το από 08.02.2013 πρακτικό υπ’ αριθμό 28 της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» με δ.τ.
«ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000665101000, από το
οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την
μεταφορά της έδρας της εταιρείας και συγκεκριμένα
στο Δήμο Κορυδαλλού Αττικής σε μίσθιο κατάστημα επί
της οδού Γ. Σουρή με αριθμό 70 και την τροποποίηση
του άρθρου 2 του καταστατικού της ως ακολούθως:
«Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μπο−
ρεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην
Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
Κατόπιν απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της 8.2.2013 αποφασίστηκε η μεταφορά
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

της έδρας από το Δήμο Αθηναίων στον Δήμο Κορυδαλ−
λού Αττικής σε μίσθιο κατάστημα».
Με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των
μετόχων εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτής Παναγιώτη
Τεγόπουλο ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν
κατά την ελεύθερη κρίση του, όπως προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ,
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την τήρηση των
διατυπώσεων δημοσιότητας σε σχέση με την κατά τα
άνω μεταφορά έδρας και τροποποίηση καταστατικού,
υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο,
δήλωση, αίτηση κ.λπ.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο
βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο
του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και
την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «SUNEDISON ΕΛ−
ΛΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«SUNEDISON HELLAS S.A.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 07.12.2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
38810, η από 30.11.2012 απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «SUNEDISON ΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «SUNEDISON
HELLAS S.A.» και αριθμό ΓΈΜΗ 009493401000, σύμφωνα
με την οποία εγκρίθηκαν:
Α. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας
κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 ευρώ),
με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 ευρώ) εκάστης και με
αξία διάθεσης διακόσια ογδόντα ευρώ και τριάντα πέντε
μηδέν οκτώ λεπτά (280,3508 ευρώ) και η τροποποίηση
του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:
«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Με την από 22 Νοεμβρίου 2012 απόφαση της έκτα−
κτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
εταιρείας μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά
253.784,80 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής από 2,16 ευρώ σε 2,00 ευρώ η κάθε μία.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο
ποσό των 3.172.310,00 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο
και διαιρείται σε 1586155 ονομαστικές μετοχές ονομα−
στικής αξίας 2,00 ευρώ η κάθε μία».
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο
το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως
ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή
του.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο
ποσό των εξήντα χιλιάδων (€ 60.000) ευρώ, και κατα−
νέμεται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, που η κάθε μία
από αυτές έχει ονομαστική αξία δέκα (€ 10) ευρώ.
Δυνάμει της από 30.11.2012 απόφασης της τακτικής Γε−
νικής Συνέλευσης της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξάνεται με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων ονομαστικό
κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 ευρώ),
με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 ευρώ) εκάστης και με
αξία διάθεσης διακόσια ογδόντα ευρώ και τριάντα πέντε
μηδέν οκτώ λεπτά (280,3508 ευρώ). Από το παραπάνω
συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων τριών
χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ ευρώ (2.803.508 ευρώ), το
ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 ευρώ) διατίθεται
για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ενώ το υπό−
λοιπο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριών
χιλιάδων και πεντακοσίων οκτώ ευρώ (2.703.508 ευρώ) θα
αχθεί στο δημιουργούμενο αποθεματικό από την υπέρ τα
άρτιο αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρ−
χεται πλέον στο συνολικό ποσό των εκατόν εξήντα
χιλιάδων ευρώ (160.000 ευρώ), διαιρούμενο σε δεκαέξι
χιλιάδες (16.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομα−
στικής αξίας δέκα ευρώ εκάστη (10 ευρώ).»
Β. Η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων κεφάλαιο
IX του καταστατικού (άρθρα 23−27).
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω−
ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο
κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει
μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 31.01.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης
41093, η αριθ. 621/13/25.01.2013 απόφαση της Αντιπε−
ριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την
οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία
«ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123590601000 η οποία εδρεύει
στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με σχετική απόφαση της
έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 22.11.2012.
Το άρθρο 5 τροποποιείται με την προσθήκη 2 τελευ−
ταίων παραγράφων, που έχουν ως εξής:
«Άρθρο 5

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 05.03.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης
40582, το από 25.02.2013 πρακτικό της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
επωνυμία «ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» διακριτικό τίτλο «ΚΑΒΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122360301000, από
το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε
την τροποποίηση του άρθρου 2 περί σκοπού του κατα−
στατικού της ως ακολούθως:
«Άρθρο 2
Σκοπός
1. Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:
α) Την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας
από μετατροπή φωτοβολταϊκής ενέργειας.
β) Την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
γ) Την εμπορία συναφούς με την ως άνω παραγωγική
διαδικασία εξοπλισμού καθώς και κάθε άλλη, συναφής
με τις ανωτέρω, δραστηριότητα.
2. Προς επιδίωξη και επίτευξη του άνω σκοπού η Εται−
ρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση του
αυτού ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιαδήποτε μορ−
φή του εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιο−
δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ’ οποιοδήποτε
τρόπο, γ) Να ιδρύει εργοστάσια, σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και υποκαταστήματα οπουδήπο−
τε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, δ) να αντιπροσω−
πεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή
ε) να εξαγοράζει, συγχωνεύει, απορροφά ή να ιδρύει
άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες και λειτουργούσες ή
μη οιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου (Ο.Ε., Ε.Ε.,
Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.), στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρί−
των εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων στις οποίες
συμμετέχει ή συνεργάζεται και υπέρ των μετόχων της.
ζ) Να ενεχυριάζει τις καταθέσεις της, προς εξασφάλιση
πιστωτών είτε της ιδίας της εταιρείας, είτε τρίτων, είτε
εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών,
στις οποίες συμμετέχει είτε συνεργάζεται, είτε υπέρ
των μετόχων της.
Οι ανωτέρω σκοποί της εταιρείας θα πραγματο−
ποιηθούν εφόσον προηγουμένως ληφθούν οι απαραί−
τητες άδειες που τυχόν απαιτούνται από αρμόδιες
αρχές.
Η εταιρεία θα επιτυγχάνει τους σκοπούς της με κάθε
νόμιμο μέσο και με τη συμμετοχή και συνεργασία με
άλλες ομοειδείς εταιρείες υφιστάμενες ή που θα συστα−
θούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παρεμφερή
προς το σκοπό αυτό της παρούσης εταιρείας.»
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο
βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο
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του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και
την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΡΑΚΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟ−
ΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Την 15.3.2013 καταχωρίστηκε με Κ.Α.Κ. 39263 στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο το από 26.2.2013 πρακτικό της έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΡΑΚΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟ−
ΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και με αριθμό ΓΕΜΗ 012516046000
(Πρώην ΜΑΕ 23015/66/Β/90/009), που εδρεύει στο Δήμο
ΞΑΝΘΗΣ με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση
του άρθρου 4 του καταστατικού της.
Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:
Άρθρο 4
Σκοπός της Εταιρείας
1) Η εισαγωγή και εμπορία φορτηγών και επιβατικών
αυτοκινήτων.
2) Η εισαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών.
3) Η εισαγωγή και εμπορία Γεωργικών Μηχανημάτων.
4) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου.
5) Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κα−
τοικιών και επαγγελματικών χώρων (φωτοβολταϊκά
πάρκα, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις κ.λπ.) και
συντήρηση αυτών.
6) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
που να τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορούν να διευ−
ρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο−
ρικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροπο−
ποιημένου καταστατικού.
Ξάνθη, 27 Μαρτίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΣΙΑΚΚΑ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της
Αλλοδαπής Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«BANK SADERAT IRAN».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Την 19.03.2013 καταχωρίστηκε εκ νέου στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Κατα−
χώρισης 39667 το με αριθμό G/90−0133797/23.10.2012
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πληρεξούσιο, του Διευθύνοντος Σύμβουλου Mohammad
Reza Pishrow, της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας με
την επωνυμία «BANK SADERAT IRAN», που έχει υποκα−
τάστημα στην Ελλάδα με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 123200760001
(πρώην αρ.Μ.Α.Ε. 6092/06/Β/86/35), όπως νόμιμα επικυ−
ρώθηκε στις 2.12.2012 από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτε−
ρικών και από το Προξενικό γραφείο της Ελλάδος στην
Τεχεράνη, σύμφωνα με το οποίο:
i) ανακλήθηκε το με αρ. 18632/30.12.2003 πληρεξούσιο
με το οποίο ο Manouchehr Bakhtiari, κάτοχος του με αρ.
3849915 Ιρανικού διαβατηρίου, είχε οριστεί ως νόμιμος
πληρεξούσιος, εκπρόσωπος και αντίκλητός της
ii) ορίστηκε ως Πληρεξούσιος − Διευθυντής της Τράπε−
ζας Σαντερατ Ιράν − Υποκατάστημα Αθηνών ο Masoud
Mohammadi, κάτοχος της με αρ. 206 ταυτότητας που
εκδόθηκε στο Αράκ, με αρ. κωδικού Εθνικής ταυτότη−
τας 0532245083, με έτος γέννησης το 1968, με ιρανικό
διαβατηρίου αρ. Ζ12782625, κάτοικος Αρκαδίας 12, Χα−
λανδρίου με ΤΚ 15234 και ΑΦΜ 139297436 στον οποίο
εκχωρήθηκαν δικαιώματα και εξουσίες εκπροσώπησης,
όπως κατά τα ειδικότερα ορίζονται στο από 23.10.2012
πληρεξούσιο της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας.
Η εν λόγω εκ νέου καταχώριση διενεργήθηκε σύμφωνα
με τις από 14.2.2013, 25.2.13 και 12.3.2013 αιτήσεις του
υπόχρεου, καθώς και με τα με Α.Π. Κ2−1232/27.2.13 και
Κ2−1612/14.03.2013 αντίστοιχα έγγραφα της Διεύθυνσης
ΑΕ και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου,
λόγω λανθασμένης αναγραφής του αριθμού διαβατη−
ρίου του Masoud Mohammadi στο καταχωρισθέν (με
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 29514) μετά την από 10.1.13
αίτηση της εταιρείας πληρεξούσιο.
Κατόπιν των ανωτέρω, η ανακοίνωσή μας με ΑΠ Κ5−
185/21.01.2013 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 528/2013/
Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ. δεν ισχύει.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013
Με εντολή Υφυπουργού
Η Τμηματάρχης
ΜΑΡΙΑ ΛΕΖΟΥ
F
(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της
αλλοδαπής Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Την 26.03.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 40982,
η με αριθμό 16.418/19.02.2013 πράξη ανάκλησης πληρε−
ξουσίου, της αλλοδαπής Τραπεζικής Εταιρείας με την
επωνυμία «BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION»
που έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ
123314401001, όπως συντάχθηκε από την συμβολαιογρά−
φο Αθηνών Αγάπη Κατζάκη − Πετροχείλου σύμφωνα
με την οποία η Σοφία Κωνσταντινίδου, του Δημητρίου
και της Ντιρούχιε, ενεργώντας ως Γενική Διευθύντρια
του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα και ως αληθής και
νόμιμη πληρεξούσια της αλλοδαπής τραπεζικής εται−
ρείας με την επωνυμία «BANK OF AMERICA NATIONAL
ASSOCIATION» και σύμφωνα και με το σχετικό δικαίωμα

που της έχει δοθεί με το από 22.01.2013 πληρεξούσιο της
εταιρείας, αίρει και ανακαλεί κάθε εντολή και πληρε−
ξουσιότητα που έχει δοθεί από την εν λόγω τραπεζική
εταιρεία με το υπ’ αριθμ. 15.921/22.12.2008 ειδικό πληρε−
ξούσιο καθώς και με κάθε άλλο έγγραφο, κάθε φύσεως
και μορφής, σε όλους τους πληρεξουσίους, αντιπροσώ−
πους και αντικλήτους που αναγράφονται στο εν λόγω
πληρεξούσιο, τους οποίους παραγγέλλει να απέχουν
από την 19.02.2013 και στο εξής από κάθε πράξη και
ενέργεια εκπροσώπησης της παραπάνω αναφερόμενης
εταιρείας που εκτελούσαν μέχρι σήμερα σύμφωνα με
το προαναφερόμενο ειδικό πληρεξούσιο.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013
Με εντολή Υφυπουργού
Η Προϊσταμένη
ΜΑΡΙΑ ΛΕΖΟΥ
F
(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET
MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Την 28.03.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 41527
το από 07.03.2013 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των
ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑ−
ΛΑΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6314201000 (πρώην ΑΡΜΑΕ
58646/06/Β/05/3) και «ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙ−
ΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
1220201000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 26449/06/Β/92/09) με απορ−
ρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 68−77α του κ.ν. 2190/1920 και των
άρθρων 1−5 του ν. 2166/1993.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013
Με εντολή Υφυπουργού
Η Προϊσταμένη
ΜΑΡΙΑ ΛΕΖΟΥ
F
(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟ−
ΦΟΡΙΚΗΣ» και δ.τ. «AGILTECH A.E.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 20.02.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης
40654, το από 26.11.2012 πρακτικό της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων και το από 26.11.2012 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
επωνυμία «AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», διακριτικό τίτλο «AGILTECH A.E.» και
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004937901000, από τα οποία προκύπτουν
τα εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από
την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, το οποίο θα διοικήσει
την εταιρεία μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2016, συγκροτή−
θηκε σε σώμα ως εξής:
1) Αναγνώστη Σωτηριάδη του Σωτηρίου, επιχειρηματία,
που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1971, κάτοικο Ηρα−
κλείου Αττικής οδός Δεκελείας 7, κάτοχο του υπ’ αριθμ.
ΑΒ−291890/2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που
εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου, ΑΦΜ 050706521, ΔΟΥ
Ηρακλείου, Έλληνα υπήκοο, Πρόεδρο,
2) Χρήστο Παζιάνα του Φωτίου, επιχειρηματία, που
γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1970, κάτοικο Παπά−
γου Αττικής, οδός Πάφου 27, κάτοχο του υπ’ αριθμ.
ΑΕ−082948/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου, ΑΦΜ 056430904,
ΔΟΥ Χολαργού, Έλληνα υπήκοο, Διευθύνοντα Σύμ−
βουλο
3) Φώτιο Παζιάνα του Χρήστου, συνταξιούχο ΙΚΑ, που
γεννήθηκε στην Ιτέα Λαρίσης, το έτος 1935, κάτοικο
Νικαίας Αττικής οδός Μαντώ Μαυρογένους 10, κάτο−
χο του υπ’ αριθμ. Ν−196100/1984 δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας που εκδόθηκε από το Ι΄ ΠΑ Πειραιώς, ΑΦΜ
007227516, ΔΟΥ Νίκαιας, Έλληνα υπήκοο, Μέλος.
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη ρύθ−
μιση της εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής:
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Καθένας εκ των Αναγνώστη Σωτηριάδη του Σωτηρίου,
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, οδός Δεκελείας 7 και κα−
τόχου του υπ’ αριθμ. ΑΒ−291890/2006 δελτίου αστυνομι−
κής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου, και
Χρήστου Παζιάνα του Φωτίου, Διευθύνοντα Συμβούλου
της Εταιρείας, κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός Πάφου
27 και κατόχου του υπ’ αριθμ. ΑΕ−082948/2007 δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πα−
πάγου, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη
την υπογραφή του. Ειδικώς για πάσης φύσεως πράξεις
με αντικείμενο άνω των 15.000 ευρώ απαιτούνται σωρευ−
τικά οι υπογραφές του Προέδρου Αναγνώστη Σωτηριάδη
και του Διευθύνοντος Συμβούλου Χρήστου Παζιάνα. Το
Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί καθένα εκ των Ανα−
γνώστη Σωτηριάδη του Σωτηρίου και Χρήστου Παζιάνα
του Φωτίου να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από
τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας
Αττικής/Π.Ε. Βορείου Τομέα (Α.Π. ΕΜ−1938/13/13.02.2013).
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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