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Άρθρο 5 
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3. «Με την από 27.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
απεφασίσθη η αύξηση αυτού κατά τετρακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες 
είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (473.925.000) ή ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα 
χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και πέντε εκατοστά (1.390.829,05) από τον 
λογαριασμό «∆ιαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και αύξηση της 
ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε διακόσιες τέσσερις δραχμές και σαράντα πέντε 
εκατοστά (204,45) ή εξήντα εκατοστά ΕΥΡΩ (0,60). Ώστε συνολικά το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε είκοσι ένα δισεκατομμύρια επτακόσια εβδομήντα τρία 
εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (21.773.925.000) ή εξήντα τρία 
εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ (63.900.000) διαιρούμενο σε εκατόν έξι 
εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (106.500.000) ονομαστικής αξίας εκάστης 
μετοχής διακοσίων τεσσάρων δραχμών και σαράντα πέντε εκατοστών (204,45) ή 
εξήντα εκατοστών ΕΥΡΩ (0,60).  
Με την από 25.6.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε 
η αύξηση αυτού κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες 
ευρώ (24.495.000) από τον λογαριασμό «∆ιαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιον» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 0,83 ΕΥΡΩ (0,83). Έτσι 
το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ογδόντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες 
ενενήντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (88.395.000) διαιρούμενο σε εκατόν έξι εκατομμύρια 
πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (106.500.000) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 
ογδόντα τριών εκατοστών ΕΥΡΩ (0,83). Με την από 25.6.2021 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εταιρίας κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(24.495.000) από τον λογαριασμό «∆ιαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και 
διαμόρφωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 0,60 ΕΥΡΩ (0,60). Έτσι το 
Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε εξήντα τρία εκατομμύρια 
εννιακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ (63.900.000) και διαιρείται σε εκατόν έξι εκατομμύρια 
πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (106.500.000) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 
εξήντα εκατοστών ΕΥΡΩ (0,60).»  
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