Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας
«ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που θα συνέλθει στις 02-12-2021, σύμφωνα με το άρθρο 123, παρ.4, του Ν.4548/2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων
Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη της τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://idealgroup.gr/anakoinoseis-ependyton/ektakti-geniki-syneleysi02122021), την οποία υιοθετεί στο σύνολό της, εκλέγει τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου:
1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, του Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και της Χρυσής Σιατή,
2. Παναγιώτης Βασιλειάδης του Αντωνίου Βασιλειάδη και της Έλκε Βασιλειάδη,
3. Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδου,
4. Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη,
5. Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα,
6. Eλένη Τζάκου, του Αλκιβιάδη Τζάκου και της ‘Ελλης Λιακούτση,
7. Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά Εφραίμογλου και της Αγάπης Εφραίμογλου,
8. Παναγιώτης Κανελλόπουλος του Δημητρίου Κανελλόπουλου και της Βησσαρίας Κανελλοπούλου,
9. Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος Δρίτσα και της Μαρίας Δρίτσα.
Ως ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 εκλέγονται οι:
1. Eλένη Τζάκου
2. Μαρίνα Εφραίμογλου
3. Αναστασία Δρίτσα
Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10
Καταστατικού της Εταιρείας και την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του Ν. 4548/2018, ορίζεται εξαετής έως την 01-122027 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη
Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017
Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων
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Σε συνέχεια της απόφασης για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση καλείται, κατόπιν εισήγησης
του

Διοικητικού

Συμβουλίου

η

οποία

βρίσκεται

αναρτημένη

στην

ιστοσελίδα

της

Εταιρείας

https://idealgroup.gr/anakoinoseis-ependyton/ektakti-geniki-syneleysi-02122021, να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου,
σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του Ν.
4706/2020. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση, υιοθετώντας πλήρως την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου,
αποφάσισε:
Α. Ως προς τη σύσταση και δομή της Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μέλη και
να αποτελεί ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα αποτελείται από ένα ανεξάρτητο
μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.
Β. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται πενταετής από την ημέρα εκλογής της από την παρούσα γενική
συνέλευση, ήτοι έως 01.12.2026 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει
να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας της Επιτροπής,
και (β) την εκλογή των ακόλουθων τρίτων φυσικών προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:
(α) κος Νίκος Χούντας,
(β) κος Νικόλαος Απέργης,
Γ. Περαιτέρω εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιλέξει το τρίτο μέλος της Επιτροπής
Ελέγχου από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δη του άρθρου
44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και της διάταξης του του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
Από τα ως άνω παρατιθέμενα προκύπτει ότι:
(α) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία
ενώ είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του N. 4706/2020, διότι δεν κατέχουν άμεσα
ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους
σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική
κρίση τους.
(β) Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στην
πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του θα προβεί στην επιλογή του τρίτου μέλους της Επιτροπής
Ελέγχου από τα δικά του μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση των άρθρων 6, 13Α, 15 και 30 του Καταστατικού
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Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων
Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την από 10-11-2021 εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου, με την οποία προτείνεται να τροποποιηθούν τα άρθρα 6, 13Α, 15 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού καθώς και η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τις προτεινόμενες
τροποποιήσεις βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://idealgroup.gr/anakoinoseisependyton/ektakti-geniki-syneleysi-02122021).
Η Γενική Συνέλευση, υιοθετώντας πλήρως την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε τις εξής
τροποποιήσεις:
Νέα παράγραφος 4 του άρθρου 6:
«Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη
λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή
ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Μέσα σε (20)
είκοσι ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή
αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ανωτέρω προβλεπόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην
περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής
μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της Εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία μεταβίβασης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες
εισφορές».
Νέο άρθρο 13Α:
«1. Αποδοχές Διοικητικού Συμβουλίου: Η Εταιρεία θεσπίζει κα ακολουθεί Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τα
άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Η εφαρμογή της Πολιτικής
Αποδοχών εκτείνεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούνται σταθερές και κατά περίπτωση μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και τυχόν απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη
και στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως, κατ’ άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κέρδη προηγούμενων
χρήσεων.
2. Αποδοχές βάσει άλλης σχέσης: Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία
βάσει ειδικής σχέσης, από σύμβαση εργασίας, υπηρεσιών, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των
άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018».

Νέο άρθρο 15:
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«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών
ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 4548/2018,
απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που ορίζονται ως
συνδεδεμένα με αυτήν μέρη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς
και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια του
Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης.
2.Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών
της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα, καθώς και στις περιπτώσεις συνδρομής έτερων εξαιρέσεων που προβλέπει η
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς
μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 51 του Ν. 4548/2018
προϋποθέσεις.».
Νέο άρθρο 30:
(δ) Από το εναπομείναν υπόλοιπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: α) είναι δυνατό να διατίθεται ποσό
κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων, για
υπηρεσίες τους απορρέουσες από αυτές τις ιδιότητές τους, β) το υπόλοιπο που απομένει θα διατίθεται συνολικά ή
μερικά, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε μεταφέρεται στο λογαριασμό Κέρδη
εις Νέον.
2. Το σωρευμένο υπόλοιπο του λογαριασμού Κέρδη Εις Νέον δύναται να διανεμηθεί σε επόμενες χρήσεις σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης».
ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της υφιστάμενης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018
Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας από τη
Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η σχετική εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://idealgroup.gr/anakoinoseis-ependyton/ektaktigeniki-syneleysi-02122021.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τη σχετική
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 5ο: Κατάργηση του υφιστάμενου και θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών
Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων
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Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την, από 1011-2021, εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθεται στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας https://idealgroup.gr/anakoinoseis-ependyton/ektakti-geniki-syneleysi-02122021.
Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα υιοθετεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει την κατάργηση του
υφισταμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και τη θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών,
σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, με τους παρακάτω όρους:
(α) Ανώτατος αριθμός μετοχών προς αγορά: Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτήσει η Εταιρεία
αθροιζόμενος με τις μετοχές που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρεία (κατά την ημερομηνία της παρούσας Γενικής
Συνέλευσης 38.855 ίδιες μετοχές) δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (που σήμερα
αντιστοιχεί σε 31.475.259 μετοχές). Δηλαδή, στο ποσοστό 10% θα συνυπολογίζονται πάντοτε οι εκάστοτε ανήκουσες
στην Εταιρεία ίδιες μετοχές και θα μπορούν να αγοράζονται μετοχές μέχρι συμπληρώσεως του ορίου αυτού, ώστε ο
εκάστοτε συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών να μην υπερβαίνει το ποσοστό αυτό. Εάν μεταβληθούν τα σημερινά
δεδομένα, ενδεικτικά το μετοχικό κεφάλαιο, οι αριθμοί αυτοί θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως – κατά μαθηματικό
τρόπο – με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
ώστε το ποσοστό 10% να υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο ανώτατος αριθμός
προς αγορά μετοχών κατά τα ανωτέρω αντιστοιχεί σήμερα σε 3.108.670 μετοχές.
(β) Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα της Γενικής
Συνέλευσης, και συγκεκριμένα από τις 1 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023.
(γ) Μέγιστη τιμή αγοράς: ορίζεται στα €7,00 ανά μετοχή και η ελάχιστη τιμή αγοράς στα € 2,00 ανά μετοχή.
(δ) Η Εταιρεία να διενεργήσει τις πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών τηρώντας τους όρους που προβλέπει ο κατ’
Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την τιμή και τον
ημερήσιο όγκο των αγοραζόμενων μετοχών.
(ε) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες
για την απόκτηση των ίδιων μετοχών.
Η Εταιρεία θα δύναται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές που θα αποκτήσει κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα µε το
άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για διάθεση στο προσωπικό ή/και σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Συμψηφισμός ζημιών προηγούμενων χρήσεων με το Αποθεματικό υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τη
διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018
Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την από 10-11-2021 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://idealgroup.gr/anakoinoseis5

ependyton/ektakti-geniki-syneleysi-02122021. Συζητήσεως γενομένης, η Γενική Συνέλευση, υιοθετώντας πλήρως την
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνει ομόφωνα:
Α. Το συμψηφισμό της Διαφοράς υπέρ το άρτιο της εταιρείας με ζημίες παρελθουσών χρήσεων, όπως αυτές
εμφανίζονται στον τελευταίο εγκεκριμένο, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δημοσιευμένο
ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης της 31.12.2020 κατά το ποσό των € 87.784.715,06, δεδομένου ότι η εταιρεία δεν
διαθέτει άλλα αποθεματικά ή κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό
ζημιών παρελθόντων ετών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν.4587/2018 και
Β. Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά την κρίση του κατά
τον ενδεδειγμένο χρόνο και τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των μεταβαλλόμενων συνθηκών, του επιχειρηματικού
σχεδιασμού και των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών
Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα υιοθετεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει τη συμμετοχή των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.

ΘΕΜΑ 8ο: Κωδικοποίηση καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και χορήγηση εξουσιοδότησης για τη δημοσίευσή του
Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Κατόπιν της έγκρισης των τροποποιήσεων του καταστατικού με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική
Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, να προβεί σε Κωδικοποίηση του
Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, η οποία να ενσωματώνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις και να προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευσή του.
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