
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 

2019 
 

Την 26η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ στα γραφεία της 
εταιρείας, επί της οδού Ηφαίστου 70 στο Κορωπί Αττικής, συνήλθαν σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. 
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΒΕΕ».  
 
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα ακόλουθα: 
 

 Να προβεί σε συμψηφισμό των ζημιών από προηγούμενες χρήσεις ύψους 
101.342,49€ με το Τακτικό Αποθεματικό της εταιρείας συνολικού ύψους 
101.342,49€. 

 Να προβεί σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 292.500,00€ με 
ισόποσο συμψηφισμό του με το ποσό των 292.500,00€ υπολοίπου ζημιών 
χρήσεων έως και το έτος 2017, με ταυτόχρονη αύξησή του Μετοχικού 
Κεφαλαίου κατά 162.000,00€. 

 Να προβεί σε ακύρωση των 97.500 υφιστάμενων μετοχών, οπότε το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 162.000,00€ αποτελούμενο από 
54.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00€ η κάθε μία, όπου 36.990 μετοχές και 
ποσοστό 68,50% στον κ. Γεώργιο Ρουσσάκη με 110.970,00€ και 17.010 
μετοχές και ποσοστό 31,50% στον κ. Δημήτριο Ρουσσάκη με 51.030,00€. 

 Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις απαραίτητες 
ενέργειες υλοποίησης της παρούσας. 

 Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίησή του σε 
ενιαίο κείμενο ως ακολούθως : 
 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ 
Άρθρο 5 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
1 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα δύο 
χιλιάδες (162.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες 
(54.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00€ η κάθε μία και είναι ολοσχερώς 
καταβεβλημένο σε μετρητά. 
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής : 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) 
δραχμές, διαιρεμένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 
χιλίων (1.000) δραχμών, η καθεμία, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα 
οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 41 του καταστατικού. Με απόφαση της από 
18.08.1997 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό 
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές 
δια εκδόσεως τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας 
χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. 



Στην συνέχεια με την από 31.05.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
κατά πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά του ευρώ 
(5.550,26) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και η μετατροπή 
του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.  
Ήδη, με την από 17.11.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων, και ειδικά για τον σκοπό κάλυψης της ίδιας συμμετοχής στο 
πρόγραμμα ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-
2006 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
INTERREG III σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110Α) 
αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα επτά 
χιλιάδες πεντακόσια  
(37.500,00) ευρώ, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) 
μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η καθεμία. 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων 
ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (292.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 
ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (97.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 
τριών (3,00) ευρώ η καθεμία.  
Με την από 26/7/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 
διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (292.500,00) ευρώ, με 
ισόποσο συμψηφισμό του μέρους υπολοίπου ζημιών προηγούμενων χρήσεων 
(έως το 2017), με την ακύρωση ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (97.500) 
μετοχών ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ εκάστης, με ταυτόχρονη αύξησή 
του κατά το ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων (162.000,00) ευρώ 
καταβλητέο σε μετρητά διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) 
μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων 
(162.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε 
πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) 
ευρώ έκαστη. 

 
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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