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ΕΕΠΠΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  1166//22//22000077    ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  
∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  22000066  

ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  1111αα  ππααρρ..  22  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  33337711//22000055  
 

(α) ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου 

Την 31/12/2006 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε ΕΥΡΩ  
13.500.000 και ήταν διαιρεµένο σε 10.000.000  κοινές ονοµαστικές  µετοχές 
ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,35  η καθεµία. 

 
Mε βάση το µετοχολόγιο της 31/12/2006, η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας ήταν η 
ακόλουθη: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ
Αριθµός 
Μετοχών

Ποσοστό 
(%)

Ανδρέας Πιζάντε του Χαϊµ 689.000 6,89%
Λόλα-Ιουλία Αµαρίλιο του Σαµ 262.282 2,62%
Σάντυ Αµαρίλιο του Ανδρέα 85.140 0,85%
Νέλλη Αµαρίλιο του ∆ανιήλ Ανδρέα 298.614 2,99%
∆αυίδ Αµαρίλιο του ∆ανιήλ Ανδρέα 200.407 2,00%
Sidacier holding S.A. 1.568.282 15,68%
Rapallo invest holding S.A. 785.573 7,86%
Βιοχαλκο A.E. 28.992 0,29%
Sovel A.E.    2.821.008 28,21%
Σιδενορ A.E. 650.250 6,50%
Επενδυτικό κοινό 2.610.452 26,10%

Σύνολο 10.000.000 100,00%

Μετοχολόγιο 31/12/2006

 
 

Το σύνολο (100%) των µετοχών της Εταιρίας είναι κοινές, ονοµαστικές, αδιαίρετες και 

αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. ∆εν υπάρχουν 

ειδικές κατηγορίες µετοχών. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις 

µετοχές, είναι τα συνήθη και προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του καταστατικού (Άρθρα 

11 και 24). 

Την 16.12.2004  µε απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
αυξάνεται  το ΜΚ κατά 3.375.000 €. (τρία εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα 
πέντε χιλιάδες ευρώ) µε την έκδοση 2.500.000 (δύο εκατοµµυρίων πεντακοσίων 
χιλιάδων) νέων  µετοχών ονοµαστικής αξίας € 1,35  η κάθε µία εκ. των οποίων ποσό €  

160.650  από την ιδιωτική τοποθέτηση και ποσό € 3.214.350 από δηµόσια εγγραφή.  
Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 13.500.000  (δεκατρία 
εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 10.000.000 (δέκα 
εκατοµµύρια) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας €  1,35 η κάθε 
µία. 
Η  προαναφερόµενη αύξηση ολοκληρώθηκε  τον Απρίλιο του 2005 µε την ∆ηµόσια 

εγγραφή και µετά από αυτήν καµία άλλη αλλαγή δεν έχει γίνει. 

Τέλος, τα κύρια δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µετοχή, σύµφωνα 

µε το Καταστατικό της Εταιρίας και το Ν.2190/1920, έχουν ως εξής: 
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Κάθε µετοχή, παρέχει δικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, σε 

περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας και στη διανοµή των κερδών αυτής κατά το λόγο του 

καταβεβληµένου κεφαλαίου της µετοχής προς το συνολικό καταβεβληµένο µετοχικό 

κεφάλαιο. ∆ικαίωµα ψήφου, δικαίωµα προτίµησης σε περίπτωση αύξησης µετοχικού 

κεφαλαίου. 

 
(β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας 
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρίας: 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας είναι ελεύθερη και διενεργείται σύµφωνα µε το 

άρθρο 8β Κ.Ν.2190/1920.  

 
(γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων 
του Π.∆. 51/1992 
Την 31/12/2006 δεν υπάρχουν άλλοι µέτοχοι, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στον 

ανωτέρω πίνακα που να κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό ανώτερο του 5% του 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρία. 

 

(δ) Κάτοχοι µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 
∆εν υπάρχουν µετοχές της Εταιρίας που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

 
(ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου - Προθεσµίες άσκησης σχετικών 
δικαιωµάτων 

1. ∆εν υφίστανται περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. Ισχύουν οι συνήθεις 

προθεσµίες για την κατάθεση/δέσµευση µετοχών ως προϋπόθεση συµµετοχής 

στην Γενική Συνέλευση. 

2. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας η κυριότητα µιας µετοχής δίνει 

δικαίωµα σε µία ψήφο και οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο µιας 

ψήφου ανά µετοχή. 

3. Στην Γενική Συνέλευση µετέχει κάθε µέτοχος, έχει δε τόσες ψήφους, όσες είναι 

και οι µετοχές που κατέχει. Οι µέτοχοι µπορούν να αντιπροσωπεύονται στη 

Γενική Συνέλευση από πληρεξούσιο που διορίζεται και µε απλή επιστολή. Οι 

ανήλικοι και απαγορευµένοι, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται 

από τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Οι µέτοχοι για να αποκτήσουν το 

δικαίωµα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους 

τίτλους των µετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµέρα 

που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση, στο ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία 

στην Ελλάδα ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή, που καθορίζονται στην 

πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων. Τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών 

καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να 

κατατίθενται στην Εταιρία εντός της ίδιας ως άνω προθεσµίας. Μέτοχοι ή 

αντιπρόσωποι µετόχων που δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού, µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. 
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 (στ) Συµφωνίες Μετόχων για περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή στην 
άσκηση δικαιωµάτων ψήφου 
∆εν υπάρχουν συµφωνίες µετόχων για περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή στην 

άσκηση δικαιωµάτων ψήφου, που να είναι γνωστές στην Εταιρία. 

 

(ζ) Κανόνες διορισµού / αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης 
Καταστατικού εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον 
Κ.Ν.2190/1920 
 

ζ.1.Άρθρα 11 και 12 του καταστατικού σχετικά µε ∆ιορισµό και Αντικατάσταση µελών 
∆.Σ. :  

 

Άρθρο 11 

1. Η Εταιρία διοικείται από εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εν µέρει διορίζεται 

κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και εν µέρει εκλέγεται 

από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε µυστική ψηφοφορία και του οποίου η θητεία 

είναι µονοετής.  

2. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία, είναι επανεκλέξιµα. 

 

3. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αρχίζει την εποµένη ηµέρα της 

Γενικής Συνέλευσης του έτους της εκλογής τους και λήγει την ηµέρα της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης η οποία θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του  έτους 

της εξόδου τους. 

 

4. Οι ακόλουθοι µέτοχοι της Εταιρίας, ήτοι οι εταιρείες «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», «SOVEL Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχουν το δικαίωµα, σύµφωνα µε το 

άρθρο 18 παράγραφοι 3, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, να διορίζουν τα τρία (3) από τα 

εννέα (9) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον είτε ανά τρεις (3) είτε ανά δύο (2) 

από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, είναι κύριοι µετοχών που αντιπροσωπεύουν 

τουλάχιστον 35% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η άσκηση του δικαιώµατος 

αυτού πρέπει να πραγµατοποιείται µε την γνωστοποίηση του διορισµού των ανωτέρω 

συµβούλων προς την Εταιρία τρείς (3) πλήρεις ηµέρες προ της συνεδριάσεως της 

γενικής συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας για την εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η γνωστοποίηση αυτή λαµβάνει χώρα δια της κοινοποιήσεως εγγράφου υπογεγραµµένου 

από τους ανωτέρω µετόχους. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση περιορίζεται 

στην εκλογή των υπολοίπων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Για την άσκηση του ως 

άνω δικαιώµατος, οι ασκούντες τούτο µέτοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν στην 

Εταιρία τα αναφερόµενα στο άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού αποδεικτικά 

έγγραφα της µετοχικής ιδιότητας και της δεσµεύσεως µετοχών  της Εταιρίας οι οποίες  

αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 35% του µετοχικού της κεφαλαίου τρεις (3) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδριάσεως της Γενικής 

Συνέλευσης. Οι µέτοχοι που τυχόν ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωµα δεν συµµετέχουν 

στην εκλογή του υπόλοιπου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι διοριζόµενοι σύµβουλοι 

µπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τους µετόχους που έχουν το δικαίωµα 

διορισµού τους και να αντικατασταθούν από άλλους. Σε περίπτωση που κενωθεί λόγω 
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θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου η θέση κάποιου από τους διοριζόµενους 

συµβούλους, διορίζεται άλλος από τους έχοντες το δικαίωµα διορισµού. Σε περίπτωση 

µεταβολής του αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διατηρείται 

υποχρεωτικά η καθορισµένη στο παρόν αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως. 

Για την τροποποίηση αυτής της παραγράφου απαιτείται η συναίνεση των µετόχων που 

έχουν το δικαίωµα διορισµού µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το ως άνω δικαίωµα 

διορισµού µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διατηρείται και µεταβιβάζεται σε 

περίπτωση µεταβίβασης µετοχών της Εταιρίας από τους ως άνω µετόχους σε θυγατρικές  

ή  µητρικές ή εταιρίες που συνδέονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο µε αυτές και ιδίως σε 

εταιρίες του «Οµίλου Εταιρειών Βιοχάλκο», δηλαδή σε εταιρείες που περιλαµβάνονται 

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του µετόχου «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» ή σε θυγατρικές ή µητρικές αυτών εταιρίες ή 

σε εταιρίες που συνδέονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή το 

ως άνω δικαίωµα θα ισχύει µόνον εφόσον οι προαναφερθέντες µέτοχοι και οι ειδικοί 

διάδοχοί τους τυγχάνουν κύριοι µετοχών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 35% 

του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

 

Άρθρο 12 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του παρόντος, εάν µείνει κενή η 

θέση κάποιου Συµβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως 

ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εφόσον τα µέλη του 

που αποµένουν είναι τουλάχιστον επτά (7), µε απόφαση που λαµβάνεται οµοφώνως 

εκλέγει προσωρινό αντικαταστάτη, η θητεία του οποίου λήγει κατά την επακολουθούσα 

γενική συνέλευση, η οποία καλείται να επικυρώσει την εκλογή του και να εκλέξει τον 

οριστικό αντικαταστάτη του. Ο χρόνος θητείας του συµβούλου που εκλέγεται µε αυτόν 

τον τρόπο είναι ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου τον οποίον αντικατέστησε και οι 

πράξεις του θεωρούνται έγκυρες, ακόµη και αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την 

εκλογή του.  

 

 
ζ.2.  Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση είναι 
η µόνη αρµόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του Καταστατικού. Ειδικά σε ό,τι 

αφορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις τροποποιήσεις του Καταστατικού 

για τις οποίες σύµφωνα µε τον Κ.Ν.2190/1920 αρκεί συνήθης απαρτία, το Καταστατικό 

της Εταιρίας ορίζει ότι αυτή επιτυγχάνεται εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε 

αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν το εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά παρέκκλιση από τον Κ.Ν. 2190/1920 ο οποίος 

για τη συνήθη απαρτία αρκείται σε ποσοστό 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου.  

Για την τροποποίηση των άρθρων 11, 12, 14, 25 και 26 του Καταστατικού, τα οποία 

ρυθµίζουν τον τρόπο διορισµού και αντικατάστασης των µελών του ∆.Σ, τον τρόπο 

σύγκλησης και λήψης αποφάσεων από το ∆.Σ. και τον τρόπο λήψης αποφάσεων από την 

Γενική Συνέλευση αντίστοιχα, απαιτείται αυξηµένη απαρτία ποσοστού 70% του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 2/3 των ψήφων που 

εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.   
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Κατά τα λοιπά οι κανόνες που διέπουν την τροποποίηση του Καταστατικού δε 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν.2190/1920. 

 

 
(η) Αρµοδιότητα ∆.Σ. για έκδοση νέων µετοχών / αγορά ίδιων µετοχών 
σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 
η.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρίας µόνο η Γενική Συνέλευση 
έχει το δικαίωµα να προβαίνει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της λαµβάνοντας 

απόφαση µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία.   
η.4. Απαγορεύεται στην Εταιρία και στα µέλη του ∆.Σ. να αποκτήσουν ίδιες µετοχές, 
εκτός από τις περιπτώσεις και µε τους όρους που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

 

(θ) Σηµαντικές συµφωνίες της Εταιρίας που ισχύουν / τροποποιούνται / 
λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας 
πρότασης. 
∆εν υφίστανται τέτοιες συµφωνίες. 

 

 (ι) Συµφωνίες αποζηµίωσης µελών ∆.Σ. ή προσωπικού σε περίπτωση 
παραίτησης / απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού θητείας / 
απασχόλησης λόγω δηµόσιας πρότασης 
∆εν υφίστανται τέτοιες συµφωνίες. 

    Ταύρος  30  Απριλίου  2007 

     Το   ∆ιοικητικό  Συµβούλιο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                        Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

  ΜΜΑΑΡΡΣΣΕΕΛΛ--ΧΧΑΑΡΡΗΗΣΣ    ΛΛ..    ΑΑΜΜΑΑΡΡΙΙΛΛΙΙΟΟ                                          ΜΜΕΕΝΝΕΕΛΛΑΑΟΟΣΣ  ΑΑ..  ΤΤΑΑΣΣΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  

  ΤΑ ΜΕΛΗ 
∆ΑΝΙΗΛ  ∆.   ΜΠΕΝΑΡ∆ΟΥΤ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΚΑΡΩΝΗΣ 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ 
 
 

ΧΑΪΜ Μ. ΝΑΧΜΙΑΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Α. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 


