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ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΟΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
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(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121713399000)

τον Αλιμο ςιμερα τθν 16θ του μθνόσ Ιουλίου, του ζτουσ 2019, θμζρα τθσ εβδομάδοσ
Σρίτθ και ϊρα 12.30 μ.μ. ςτα ενταφκα και επί τθσ οδοφ Οδ. Ελφτθ αρικ. 9 γραφεία τθσ
ανωνφμου εταιρείασ με τθν επωνυμία ΗΩΟΣΕΧΝΙΚΘ Α.Ε. ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ, ςυνιλκαν οι κ.κ. μζτοχοί τθσ ςε
Εκτακτθ Αυτόκλθτθ Γενικι υνζλευςθ.
τθν παροφςα Εκτακτθ Αυτόκλθτθ Γενικι υνζλευςθ, παρίςτανται άπαντεσ οι μζτοχοι τθσ
εταιρείασ, όπωσ αναφζρονται ςτον κατωτζρω πίνακα, εκπροςωποφντεσ το ςφνολο των
μετοχϊν και μετοχικοφ κεφαλαίου και ςυνεπϊσ παρζλκει θ εξζταςθ των λοιπϊν
διατυπϊςεων ςφγκλθςθσ, διότι θ Γενικι υνζλευςθ είναι κακολικι και ουδείσ προβάλλει
αντιρριςεισ, όλοι δε ζχουν κατακζςει νομίμωσ τισ μετοχζσ τουσ και δικαιοφνται ψιφου.
Ο πίνακασ παρατίκεται αυτολεξεί, ο οποίοσ ςθμειωτζον είχε τοιχοκολλθκεί ςτα γραφεία
τθσ εταιρείασ ςαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ προ τθσ Γενικισ υνελεφςεωσ.
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ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 679.710
ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΟΧΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΕΣΕΘΘΑΝ ΕΜΠΡΟΘΕΜΑ 679.710
Άλιμοσ, 11 Ιουλίου 2019
ΣΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Οι κατζχοντεσ μζτοχοι ζγιναν δεκτοί ςτθ Γενικι υνζλευςθ ομόφωνα.
Ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου κ. Κ. Βελαλισ, προεδρεφων προςωρινά τθσ
υνελεφςεωσ, προςζλαβε ωσ προςωρινό γραμματζα τον παριςτάμενο μζτοχο κ. Κ.
Λαηαράκθ.
τθν ςυνζχεια ο προςωρινόσ πρόεδροσ κ. Κ. Βελαλισ διάβαςε τον πίνακα των μετόχων, οι
οποίοι κατζκεςαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ τισ μετοχζσ τουσ και ζχουν ωσ εκ τοφτου
δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθν Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ και οι οποίοι
αποτελοφν το ςφνολο των μετόχων που εκπροςωποφν το ςφνολο των μετοχϊν και του
μετοχικοφ κεφαλαίου, είναι δε παρόντεσ.
Θ Γενικι υνζλευςθ επικφρωςε τον πίνακα αυτόν και μετά νόμιμθ ψθφοφορία εξζλεξε
ομοφϊνωσ και παμψθφεί ωσ οριςτικό Πρόεδρο αυτισ τον κ. Βελαλι Κων/νο και ωσ
οριςτικό γραμματζα με κακικοντα ψθφολζκτου τον κ. Κωνςταντίνο Λαηαράκθ.
Μετά ταφτα θ Γενικι υνζλευςθ άρχιςε τισ εργαςίεσ τθσ υπό τθν διεφκυνςθ του
εκλεγζντοσ οριςτικοφ Προζδρου τθσ και ειςιλκε ςτθν ςυηιτθςθ των κεμάτων τθσ.
Ο Πρόεδροσ τθσ Γενικισ υνελεφςεωσ κατζλαβε τθν ζδρα του Προζδρου αυτισ και
διατφπωςε τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, που αφοροφν τθν λιψθ απόφαςθσ
ςχετικά με μείωςθ του κεφαλαίου τθσ εταιρείασ και τθν ςυνακόλουκθ τροποποίθςθ του
καταςτατικοφ.
Θέμα 1ο
Μείωςη του μετοχικοφ κεφαλαίου τησ εταιρείασ
Ο Πρόεδροσ τθσ υνελεφςεωσ και Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Κωνςταντίνοσ
Βελαλισ, ενθμζρωςε τουσ μετόχουσ ότι ολοκλθρϊκθκε θ πϊλθςθ και μεταβίβαςθ των
δφο ακινιτων τθσ εταιρείασ ςτον Αςπρόπυργο Αττικισ και ςτθν Ακινα, όπωσ είχε
αποφαςιςκεί με τθν από 10-6-2019 ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ
Εταιρείασ. Μετά τθν μεταβίβαςθ των ακινιτων αυτϊν, θ Εταιρεία δεν ζχει πλζον
περιουςιακά ςτοιχεία για τθν ευόδωςθ των ςκοπϊν τθσ και θ Εταιρεία ευρίςκεται με
πλεονάηοντα διακζςιμα ςτο ταμείο τθσ, φψουσ 1.500.000,00 €, τα οποία δεν ζχουν
προοπτικι επωφελοφσ διαχειρίςεωσ. Μετά ταφτα και δεδομζνου ότι δεν υφίςτανται
πιςτωτζσ τθσ εταιρείασ προσ τουσ οποίουσ ζχει υποχρεϊςεισ, λθξιπρόκεςμεσ ι μθ, ο
Πρόεδροσ, με τθν ιδιότθτά του ωσ Προζδρου του Δ, προτείνει προσ τουσ μετόχουσ τθν
μείωςθ του κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ με ςκοπό τθν διάκεςθ προσ τουσ μετόχουσ του εκ
τθσ μειϊςεωσ απομζνοντοσ ταμειακοφ διακεςίμου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και
προχποκζςεισ του νόμου.

Μετά ταφτα ο Πρόεδροσ και αφοφ ζδωςε τισ κατάλλθλεσ επεξθγιςεισ, από τισ οποίεσ
προκφπτει τόςο θ φπαρξθ πλεονάηοντοσ ενεργθτικοφ προσ διάκεςθ όςο και θ ανυπαρξία
πιςτωτϊν, προτείνει ςτουσ μετόχουσ να πραγματοποιθκεί μείωςθ κεφαλαίου μζχρι του
ποςοφ των 1.427.361,00 ευρϊ με αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ μετοχισ
ςε 0,10 € ανά μετοχι, με ςκοπό τθν διάκεςθ προσ τουσ μετόχουσ του εκ τθσ μείωςθσ
ποςοφ, με τθν τιρθςθ όλων των προχποκζςεων του νόμου.
Μετά γενομζνθ διεξοδικι ςυηιτθςθ, θ παροφςα ζκτακτθ αυτόκλθτθ Γενικι υνζλευςθ
των μετόχων τθσ Εταιρείασ, αποφαςίηει ομόφωνα όπωσ μειωκεί το κεφάλαιο τθσ
εταιρείασ, με τιρθςθ όλων των όρων και προχποκζςεων του Νόμου, κατά 1.427.361,00 €
με αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των μετοχϊν ςε ……… € ανά μετοχι, με
ςκοπό τθν διάκεςθ του εκ τθσ μειϊςεωσ πλεονάηοντοσ ενεργθτικοφ προσ τουσ μετόχουσ,
κακότι δεν υφίςτανται δανειςτζσ τθσ εταιρείασ οφτε και βλάπτεται θ ικανότθτα τθσ
εταιρείασ για τθν ικανοποίθςθ τυχόν προκυπτουςϊν οφειλϊν εκ τθσ λειτουργίασ τθσ
Εταιρείασ. Περαιτζρω δε, τα πλεονάηοντα διακζςιμα είναι ςθμαντικά, λόγω δε τθσ
πϊλθςθσ των ακινιτων τθσ εταιρείασ δεν προβλζπεται θ αξιοποίθςθ αυτϊν για τουσ
εταιρικοφσ ςκοποφσ. Οι μζτοχοι ομόφωνα αποφαςίηουν να γίνει θ διάκεςθ του
πλεονάηοντοσ ενεργθτικοφ που κα προκφψει από τθν αποφαςιςκείςα μείωςθ κεφαλαίου
ςτουσ μετόχουσ ωσ επιςτροφι κεφαλαίου, διότι τα πλεονάηοντα διακζςιμα δεν
προβλζπονται να διατεκοφν για οποιαδιποτε επιχειρθματικι δραςτθριότθτα οφτε και
ζχουν προοπτικι επωφελοφσ διαχειρίςεωσ, δεν υφίςτανται δε δανειςτζσ τθσ εταιρείασ με
λθξιπρόκεςμεσ ι μθ απαιτιςεισ, οφτε βλάπτεται θ ικανότθτα τθσ Εταιρείασ για
ικανοποίθςθ τυχόν δανειςτϊν προκυπτόντων κατά τθν λειτουργία αυτισ.
Μετά ταφτα ομόφωνα αποφαςίηεται από τθν Γενικι υνζλευςθ θ μείωςθ του κεφαλαίου
τθσ Εταιρείασ κατά 1.427.361,00 €, με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ μετοχισ ςε
0,10 € ανά μετοχι. Κατά ςυνζπεια το κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ κα ανζρχεται πλζον ςε
67.971,00 € διαιροφμενο ςε 679.710 ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ 0,10 €
εκάςτθ. Σο πλεονάηον ενεργθτικό εκ τθσ μειϊςεωσ, αποφαςίηεται ομόφωνα να διατεκεί
προσ τουσ μετόχουσ κατά τθν αναλογία των μετοχϊν ενόσ εκάςτου επί του μετοχικοφ
κεφαλαίου, τθρουμζνων των προχποκζςεων του Νόμου.
Θέμα 2ο
Σροποποίηςη άρθρου 5 καταςτατικοφ
Μετά τθν ανωτζρω αποφαςιςκείςα μείωςθ κεφαλαίου, ο Πρόεδροσ τθσ υνζλευςθσ
προτείνει ςτουσ μετόχουσ τθν τροποποίθςθ του ςχετικοφ άρκρου 5 του Καταςτατικοφ,
όπωσ είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου.
Θ Γενικι υνζλευςθ ομόφωνα αποφαςίηει όπωσ τροποποιθκεί το άρκρο 5 του
Καταςτατικοφ, ϊςτε να αποτυπϊνει τθν ανωτζρω μείωςθ κεφαλαίου, το οποίο κα ζχει
πλζον ωσ εξισ:
Άρθρο 5
Σο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ορίςκθκε αρχικϊσ με το καταςτατικό που
δθμοςιεφκθκε ςτο υπ’αρικ. 1298/19-7-1971 (ΦΕΚ ΣΑΕ και ΕΠΕ) ςε οκτϊ

εκατομμφρια (8.000.000) δραχμζσ διαιροφμενο ςε οκτϊ χιλιάδεσ (8.000) μετοχζσ
ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ μετοχισ χιλίων (1.000) δραχμϊν που κατεβλικθ ολοςχερϊσ
ςφμφωνα με το άρκρο του καταςτατικοφ.
Με αποφάςεισ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ που καταχωρικθκαν ςτα υπ’αρικ. 1649/15-91972, 1777/23-10-1973, 2109/22-9-1975, 2330/5-8-1976, 491/22-3-1977, 2216/6-6-1980,
242/13-2-1981, 192/1-2-1982, 66/13-1-1983, 2397/9-8-1983, 2962/1985, 2788/ 8-8-1986,
3249/1986 ΦΕΚ ετροποποιικθ ομοφϊνωσ το άρκρο 5 και θυξικθ το μετοχικό κεφάλαιο
τθσ εταιρείασ ςε 186.452.000 δραχμζσ.
Κατόπιν τθσ από 29-12-1988 αποφάςεωσ τθσ Γενικισ υνελεφςεωσ των μετόχων το
κεφάλαιο θυξικθ κατά δραχμζσ 120.548.000 δι’εκδόςεωσ 120.548 ανωνφμων μετοχϊν
ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ δραχμϊν χιλίων (1.000) δια τροποποιιςεωσ του άρκρο 5 του
καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ ωσ κάτωκι:
Α) κατά δραχμζσ 120.368.046 δια κεφαλαιοποιιςεωσ τθσ προκυψάςθσ υπεραξίασ
δυνάμει τθσ Ε2665/1988 κοινισ υπουργικισ αποφάςεωσ.
Β) κατά δραχμζσ 179.954 δια καταβολισ μετρθτϊν χρθμάτων υπό των μετόχων.
Οφτω μετά τθν ανωτζρω αφξθςθ το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ανζρχεται ςτο
ποςό των τριακοςίων επτά εκατομμυρίων (307.000.000) δραχμϊν και διαιρείται ςε
τριακόςιεσ επτά χιλιάδεσ (307.000) μετοχζσ ανϊνυμεσ μετά τθν τροποποίθςθ του άρκρου
8 ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ χιλίων (1.000) δραχμϊν.
Με το από 30θσ Ιουνίου 1993 πρακτικό τθσ ετιςιασ τακτικισ Γενικι υνζλευςθσ το
μετοχικό κεφάλαιο θυξικθ κατά διακόςια τριάντα πζντε εκατομμφρια (235.000.000)
δραχμζσ διαιροφμενο ςε διακόςιεσ τριάντα πζντε (235.000) χιλιάδεσ μετοχζσ θ οποία
αφξθςθ προζρχεται κατά διακόςια τριάντα τζςςερα εκατομμφρια επτακόςιεσ πενιντα
πζντε χιλιάδεσ εννιακόςιεσ τριάντα τζςςερισ (234.755.934) δραχμζσ από κεφαλαιοποίθςθ
των διαφορϊν αναπροςαρμογισ Ν. 2065/1992 και από καταβολι ςε μετρθτά διακοςίων
ςαράντα τεςςάρων χιλιάδων εξιντα ζξι (224.066) δραχμϊν από τουσ μετόχουσ ζτςι ϊςτε
ςιμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανζρχεται ςτο ποςό των πεντακοςίων ςαράντα δφο
εκατομμυρίων (542.000.000) δραχμϊν ολοςχερϊσ καταβεβλθμζνο διαιροφμενο ςε
πεντακόςιεσ ςαράντα δφο χιλιάδεσ (542.000) ονομαςτικζσ μετοχζσ μετά τθν τροποποίθςθ
του άρκρου 8 ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ (1.000) δραχμϊν.
Σζλοσ με τθν από 21-6-2001 Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων αποφαςίςκθκε:
Α) Θ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά 868.555 δρχ. με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ
αξίασ εκάςτθσ μετοχισ από 1.000 δραχμζσ ςε 998,397502538 δραχμζσ και
Β) Θ μετατροπι του μετοχικοφ κεφαλαίου και τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ μετοχισ και ςε
ευρϊ.
Ζτςι μετά τα ανωτζρω, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ανζρχεται ςε 541.131.445
δραχμζσ ι 1.588.060 ευρϊ και διαιρείται ςε 542.000 ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ
αξίασ 998,397502538 δραχμϊν ι 2,93 ευρϊ θ κάκε μία.

Εν ςυνεχεία με τθν από 30-11-04 απόφαςθ τθσ ζκτακτθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των
μετόχων τθσ εταιρείασ, μειϊκθκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 395.660 ευρϊ με αντίςτοιχθ
μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ μετοχισ κατά 0,73 ευρϊ. Μετά τα ανωτζρω το
μετοχικό κεφάλαιο ανζρχεται πλζον ςε ευρϊ 1.192.400, διαιροφμενο ςε 542.000
ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ 2,20 ευρϊ εκάςτθ.
Κατόπιν με τθν από 28/6/2006 απόφαςθ τθσ ετιςιασ τακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των
μετόχων τθσ εταιρείασ αυξικθκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δζκα επτά χιλιάδεσ
εβδομιντα δφο ευρϊ (17.072,00) από κεφαλαιοποίθςθ των διαφορϊν αναπροςαρμογισ
του Ν. 2065/1992 ζτςι ϊςτε ςιμερα το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ανζρχεται ςτο
ποςό των 1.209.472,00 ευρϊ ολοςχερϊσ καταβεβλθμζνο, διθρθμζνο ςε 549.760
ονομαςτικζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ 2,20 ευρϊ εκάςτθ.
Περαιτζρω με τθν από 5θσ Μαϊου 2009 απόφαςθ τθσ ετιςιασ τακτικισ Γενικισ
υνζλευςθσ των μετόχων τθσ εταιρείασ αυξικθκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δζκα επτά
χιλιάδεσ οκτακόςια ογδόντα ζξι ευρϊ (17.886,00) από κεφαλαιοποίθςθ των διαφορϊν
αναπροςαρμογισ του Ν. 2065/92 ζτςι ϊςτε ςιμερα το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ
ανζρχεται ςτο ποςό των 1.227.358,00 ευρϊ ολοςχερϊσ καταβεβλθμζνο, διαιροφμενο ςε
557.890 ονομαςτικζσ μετοχζσ αξίασ 2,20 ευρϊ εκάςτθ.
Εν ςυνεχεία με τθν από 13θσ Μαϊου 2013 απόφαςθ τθσ ετιςιασ τακτικισ Γενικισ
υνζλευςθσ των μετόχων τθσ εταιρείασ αυξικθκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόςιεσ
ςαράντα δφο χιλιάδεσ επτακόςια εβδομιντα ζνα ευρϊ (342.771,00) από
κεφαλαιοποίθςθ των διαφορϊν αναπροςαρμογισ του Ν. 2065/92 ζτςι ϊςτε ςιμερα το
μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.570.129,00 ευρϊ ολοςχερϊσ
καταβεβλθμζνο διαιροφμενο ςε 713.695 ονομαςτικζσ μετοχζσ αξίασ 2,20 ευρϊ εκάςτθ.
Με τθν από 26θσ επτεμβρίου 2013 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Αυτόκλθτθσ Γενικισ
υνζλευςθσ των μετόχων, αποφαςίςτθκε θ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά
74.767,00 ευρϊ με ακφρωςθ 33.985 ονομαςτικϊν μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 2,20 ευρϊ
θ κάκε μία. Μετά τα ανωτζρω το μετοχικό κεφάλαιο ανζρχεται πλζον ςε ευρϊ
1.495.362,00 διαιροφμενο ςε 679.710 μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ 2,20 ευρϊ εκάςτθ.
Σζλοσ με τθν από 16θσ Ιουλίου 2019 απόφαςθ τθσ ζκτακτθσ αυτόκλθτθσ Γενικισ
υνζλευςθσ των μετόχων, αποφαςίςκθκε θ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ
εταιρείασ κατά 1.427.361,00 € με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ μετοχισ ςε 0,10
€ θ κάκε μία. Μετά τα ανωτζρω, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ανζρχεται πλζον ςε
67.971,00 € διαιροφμενο ςε 679.710 μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ 0,10 € εκάςτθ.
Μθ υπάρχοντοσ ετζρου κζματοσ για ςυηιτθςθ, ο Πρόεδροσ τθσ υνζλευςθσ κθρφςςει το
πζρασ αυτισ.
Θ Γενικι υνζλευςθ εξουςιοδοτεί τον Πρόεδρο Κωνςταντίνο Βελαλι να εκδίδει ακριβι
αντίγραφα τθσ παροφςασ και να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ όλων των προβλεπόμενων
νόμιμων διαδικαςιϊν προσ υλοποίθςθ των ανωτζρω αποφάςεων.

Προσ πιςτοποίθςθ των ανωτζρω ςυνετάγθ το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον
Πρόεδρο, τον Γραμματζα τθσ υνελεφςεωσ και τουσ μετόχουσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΕΩ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΕΩ

Ακριβέσ αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών Γενικών υνελεφςεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ τησ Γ..
Κων/νοσ Βελαλήσ

