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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΘΚΟΤ 

ΣΗ ΚΑΘΟΛΘΚΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ 

ΕΣΑΘΡΘΑ 

"CREDITO – ΑΘΑΝΑΘΟ ΠΡΕΖΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ – ΕΜΠΟΡΘΟ – 

ΑΝΣΘΠΡΟΩΠΕΘΕ - ΔΘΑΝΟΜΕ " 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 114551937000 

(πρώην Αρ.ΜΑΕ 67498/24/B/08/18) 

 

 

ην Σ.Κ. νπιίνπ Γ. ηθπσλίσλ ηελ ηξηαθνζηή πξώηε (31ε) Γεθεκβξίνπ δύν ρηιηάδεο 

είθνζη έλα (2021), εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10.00', ζηα εληαύζα, επί ηνπ ηδηόθηεηνπ 

θηηξίνπ ζηε ζέζε Σζάθξηδα νπιίνπ, γξαθεία όπνπ θαη ε έδξα ηεο εηαηξίαο 

«CREDITO – ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΡΔΕΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ – ΔΜΠΟΡΗΟ – 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΗΔ – ΓΗΑΝΟΜΔ» (κε ΑΦΜ 999171330 θαη αξ. 

Γ.Δ.ΜΖ.114551937000), ζπλήιζαλ ζε Απηόθιεηε Καζνιηθή Έθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε όινη νη κέηνρνη ηεο εηαηξίαο απηήο, εθπξνζσπνύληεο ην ζύλνιν ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, γηα λα απνθαζίζνπλ επί ησλ εμήο ζεκάησλ 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

 

1ον)Μείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαηά πνζό εθαηό ρηιηάδσλ επξώ 

κε αθύξσζε κεηνρώλ θαη κε επηζηξνθή ηκήκαηνο ησλ θαηαβιεζεηζώλ εηζθνξώλ 

ζηνπο κεηόρνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνδεζκεπηνύλ θεθάιαηα πνπ δελ είλαη ρξήζηκα 

ζηελ εηαηξία. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνύ πεξί κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 

2ον)............................................................................................................................... 

 

Πξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ γηα λα κεηάζρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε απηή δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, λνκίκσο όκσο ζπλέξρεηαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 121 παξ. 5 ηνπ Ν. 4548/2018, εθ' όζνλ παξίζηαληαη όινη νη κέηνρνη, 

εθπξνζσπνύληεο ην ζύλνιν ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη θαλείο 

απ' απηνύο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο θαη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ. 

Σεο Γεληθήο πλειεύζεσο πξνεδξεύεη πξνζσξηλά ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ. Αζαλάζηνο Πξέδαο θαη πξνζιακβάλεη πξνζσξηλά σο γξακκαηέα ηνλ 

θ. Αλαζηάζην Πξέδα. 

Δλ ζπλερεία, ν πξνζσξηλόο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ειέγρεη ηελ ηαπηόηεηα 

θαη ηε λνκηκνπνίεζε ησλ παξόλησλ κεηόρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη 

ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη παξίζηαληαη απηνπξνζώπσο ή εθπξνζσπνύληαη 

λνκίκσο ζε απηήλ, θαη ζπγθεθξηκέλα: 
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i) Ο Αζαλάζηνο Πξέδαο ηνπ Αλαζηαζίνπ, θάηνηθνο Θαιεξνύ Κνξηλζίαο ν νπνίνο 

ζπκκεηέρεη κε 86.820 κεηνρέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πνζνζηό 97,56 ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, έρεη 86.820 ςήθνπο θαη παξίζηαηαη 

απηνπξνζώπσο. 

ii) Ζ Διηζάβεη Πξέδα ηνπ Αζαλαζίνπ, πξνζσξηλά δηακέλνπζα ζην Θαιεξό Κνξηλζίαο, 

ε νπνία ζπκκεηέρεη κε 1.090 κεηνρέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πνζνζηό 1,22 ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ,  έρεη 1.090 Ψήθνπο θαη παξίζηαηαη 

απηνπξνζώπσο. 

iii) Ο Αλαζηάζηνο Πξέδαο ηνπ Αζαλαζίνπ, θάηνηθνο Θαιεξνύ Κνξηλζίαο, ν νπνίνο 

ζπκκεηέρεη κε 1.090 κεηνρέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πνζνζηό 1,22 ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ,  έρεη 1.090 Ψήθνπο θαη παξίζηαηαη 

απηνπξνζώπσο. 

. 

Καηά ζπλέπεηα παξίζηαληαη λόκηκα κέηνρνη εθπξνζσπνύληεο 89.000 θνηλέο κεηά 

ςήθνπ κεηνρέο επί ζπλόινπ 89.000 θνηλώλ κεηά ςήθνπ κεηνρώλ, ήηνη πνζνζηό 

100,00% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ, πθίζηαηαη ε θαηά λόκν 

απαηηνύκελε απαξηία θαη λόκηκα ζπλεδξηάδεη ε παξνύζα Γεληθή πλέιεπζε. 

 

Δλ ζπλερεία, ν πξνζσξηλόο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο θ. Αζαλάζηνο 

Πξέδαο θαιεί ηνπο κεηόρνπο πνπ κεηέρνπλ ζ' απηήλ λα ππνβάινπλ ηπρόλ ελζηάζεηο ή 

παξαηεξήζεηο. 

Με ππνβιεζείζεο θακίαο ελζηάζεσο ε Γεληθή πλέιεπζε πξνβαίλεη ζηελ εθινγή 

νξηζηηθνύ Πξνεδξείνπ απηήο θαη εθιέγεη νκόθσλα σο Πξόεδξν απηήο ηνλ θ. 

Αζαλάζην Πξέδα θαη Γξακκαηέα-Ψεθνιέθηε ηνλ θ. Αλαζηάζην Πξέδα. 

 

Γεδνκέλεο ηεο ππάξμεσο λνκίκνπ απαξηίαο πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε ιήςε 

απνθάζεσλ επί ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαηά ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό 

ηεο Δηαηξίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε εηζέξρεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη εμεηάδεη ηα 

ζέκαηα απηήο: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Μείφζη ηοσ μεηοτικού κεθαλαίοσ ηης Εηαιρίας καηά ποζό εκαηό 

τιλιάδφν εσρώ με ακύρφζη μεηοτών και με επιζηροθή ημήμαηος ηφν 

καηαβληθειζών ειζθορών ζηοσς μεηότοσς, προκειμένοσ να αποδεζμεσηούν 

κεθάλαια ποσ δεν είναι τρήζιμα ζηην εηαιρία. Σροποποίηζη ηοσ άρθροσ ηοσ 

Καηαζηαηικού περί μεηοτικού κεθαλαίοσ. 

 

Ο Πξόεδξνο θ. Αζαλάζηνο Πξέδαο εηζεγήζεθε ηα αθόινπζα : 

Α) Σελ αθύξσζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο πεξί κείσζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξίαο πνπ είρε ιεθζεί θαηά ηελ Σαθηηθή Γ.. ησλ κεηόρσλ ηεο 27.10.2020, θαζώο 

ζε απηήλ αλαθέξνληαλ νη ήδε θαηεξγεκέλεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη 

πεξαηηέξσ δελ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο δεκνζηόηεηαο. 
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Β) Σε ιήςε απόθαζεο θαηά ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε γηα κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο θαηά ην πνζό ησλ εθαηό ρηιηάδσλ (100.000) επξώ κε 

αθύξσζε κεηνρώλ θαη επηζηξνθή ζηνπο κεηόρνπο ησλ αλαινγνύλησλ ζε απηό 

θαηαβιεζεηζώλ εηζθνξώλ. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ελεκεξώλεη όηη ε κείσζε απηή δελ 

ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηώλ ηεο εηαηξίαο θαη δελ πξνθαιεί αλαζθάιεηα ζηνπο 

ηξίηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο κε απηήλ δεδνκέλνπ όηη ηα θεθάιαηα απηά, όπσο 

απνδεηθλύεηαη θαη από ηηο από 31.12.2020 εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξίαο, νη νπνίεο εγθξίζεθαλ από ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ 

πνπ έιαβε ρώξα ηελ 30.10.2021, δελ είλαη πηα ρξήζηκα ζηελ εηαηξία νύηε θαη 

αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηώλ απηήο.  

Πεξαηηέξσ, ν Πξόεδξνο θ. Αζαλάζηνο Πξέδαο δειώλεη όηη δέρεηαη λα αθπξσζνύλ 

κόλν δηθέο ηνπ κεηνρέο θαη λα κελ γίλεη αλαινγηθή αθύξσζε κεηνρώλ όισλ ησλ 

κεηόρσλ. 

Γ) Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο πεξί κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ. 

 

Η Γενική σνέλεσζη ηφν Μεηότφν, κεηά από γελνκέλε ζπδήηεζε επί ηνπ αλσηέξσ 

ζέκαηνο θαη αθνύ έιαβε ππ' όςε ηεο: 

α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο 

β) ηα νξηδόκελα ζηνλ λ. 4548/2018 θαη εηδηθόηεξα ηε δπλαηόηεηα πνπ παξέρεηαη 

(άξζξα 29, 30), γηα ηε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ 

απνδεζκεπκέλνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ζηνπο κεηόρνπο, εθόζνλ δελ ππνβιεζνύλ από 

ηνπο δαλεηζηέο ηεο αληηξξήζεηο θαηά ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ θαηαβνιώλ απηώλ  

γ) ηηο από 31.12.2020 εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο, νη 

νπνίεο εγθξίζεθαλ από ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ πνπ έιαβε ρώξα 

ηελ 30.10.2021, από ηηο νπνίεο πξνθύπηνπλ : 

- ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο  

- ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξίαο  

- ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ηεο εηαηξίαο, ηα νπνία επαξθνύλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο 

δ) ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο εηαηξίαο 

ε) ην γεγνλόο όηη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο θαη ε εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ 

ησλ πηζησηώλ ηεο δελ ζίγεηαη από ηελ πξνηεηλόκελε κείσζε θαη  

ζη) ην εύινγν ηεο απνδέζκεπζεο θεθαιαίσλ πνπ δελ είλαη αλαγθαία ζηελ εηαηξία γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηεο, 

αποθαζίζει ομόθφνα και παμυηθεί: 

i. Σελ αθύξσζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο πεξί κείσζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ 

είρε ιεθζεί θαηά ηελ από 27.10.2020 ηαθηηθή Γ.. ησλ κεηόρσλ. 

ii. Σελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο θαηά ην πνζό ησλ εθαηό 

ρηιηάδσλ επξώ (100.000,00 €), κε ζθνπό ηελ επηζηξνθή ζηνπο κεηόρνπο θεθαιαίσλ 

πνπ δελ είλαη ρξήζηκα ζηελ εηαηξία. Ζ κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη κε ηελ 

αθύξσζε δέθα ρηιηάδσλ (10.000) νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο 10,00 € 

εθάζηεο απηώλ, ηηο νπνίεο θαηέρεη ν Αζαλάζηνο Πξέδαο ηνπ Αλαζηαζίνπ, δηα ηεο 
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αθύξσζεο ησλ κε αύμνληα αξηζκό 079.001 – 089.000 θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, 

θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ηηκήκαηνο (100.000,00 €) ζην ζπγθεθξηκέλν κέηνρν, αθνύ 

ηεξεζνύλ νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 29 θαη30 ηνπ λ. 4548/2018. 

iii. Σελ ηξoπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ πεξί κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην 

νπνίν ζα έρεη πιένλ σο εμήο: 
 

« Άξζξν 5 

Μεηνρηθό Κεθάιαην 

Σν Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο εηαηξίαο δηακνξθώλεηαη ζε επηαθόζηεο ελελήληα ρηιηάδεο (790.000,00) 

επξώ θαη δηαηξείηαη ζε εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδεο (79.000) κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα (10,00) 

επξώ εθάζηε.  

Σν Μεηνρηθό Κεθάιαην πξνήιζε: 

1. ύκθωλα κε ην θαηαζηαηηθό ζύζηαζεο ππ’ αξηζ. 46677/2008 ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Καιιηζέαο 

Γελνβέθαο Αζεηάθε - Ζνύθα, ην αξρηθό Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο Εηαηξίαο νξίζηεθε ζην πνζό ηωλ ελόο 

εθαηνκκπξίνπ ελελήληα ρηιηάδωλ (1.090.000,00) επξώ θαη θαηαλέκεηαη ζε εθαηό ελλέα ρηιηάδεο 

(109.000) κεηνρέο, θάζε κία νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα (10,00) επξώ. 

Σν παξαπάλω Μεηνρηθό Κεθάιαην θαηαβιήζεθε θαηά ηα νξηδόκελα ζην Νόκν θαη ζην άξζξν 31 ηνπ 

αξρηθνύ Καηαζηαηηθνύ. 

2. Με ηελ από 26/01/2015 απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ απνθαζίζηεθε 

ε κείωζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ θαηά ην πνζό ηωλ δηαθνζίωλ ρηιηάδωλ (200.000,00) επξώ, δηα 

ηεο αθύξωζεο 20.000 κεηνρώλ αμίαο 10,00 επξώ εθάζηε, κε ζθνπό ηελ επηζηξνθή θεθαιαίωλ ζηνπο 

κεηόρνπο πνπ δελ είλαη ρξήζηκα ζηελ εηαηξία. 

3. Με ηελ από 31/12/2021 απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ απνθαζίζηεθε 

ε κείωζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ θαηά ην πνζό ηωλ εθαηό ρηιηάδωλ (100.000,00) επξώ, δηα ηεο 

αθύξωζεο 10.000 κεηνρώλ αμίαο 10,00 επξώ εθάζηε, κε ζθνπό ηελ επηζηξνθή θεθαιαίωλ ζηνπο 

κεηόρνπο πνπ δελ είλαη ρξήζηκα ζηελ εηαηξία. Οπόηε ην κεηνρηθό θεθάιαην δηακνξθώζεθε ζε 

επηαθόζηεο ελελήληα ρηιηάδεο (790.000,00) επξώ θαη δηαηξείηαη ζε εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδεο (79.000) 

κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα (10,00) επξώ εθάζηε.» 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη κε ππάξρνληνο άιινπ 

ζέκαηνο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε θαη πξνο πίζησζε ζπληάρζεθε ην παξόλ πνπ 

ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ   Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΡΕΖΑ    ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΡΕΖΑ 

 

Ακριβές αντίγραυο εκ τοσ 

Βιβλίοσ Πρακτικών Γ.Σ. 

Τ.Κ. Σοσλίοσ Δ. Σικσωνίων,31.12.2021 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Αθανάσιος Πρέδας 


