
 
 

 

 

ΥΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΕΚΣΑΚΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ 28
ης

 ΜΑΪΟΤ 2012, ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ  

ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920. 

 

Θέκα 1
ν
 : Σξνπνπνίεζε όξσλ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πνζνύ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ 

ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα νθηώ Δπξώ (4.999.988 €). 

χέδιο απόυασης:  

Απνθαζίδεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ ηεο Δηαηξείαο (σο θαζνιηθήο 

δηαδόρνπ, ιόγσ ζπγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε, ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»), πνζνύ ηεζζάξσλ 

εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα νθηώ Δπξώ (4.999.988 €), ε 

έθδνζε ηνπ νπνίνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ από 22-2-2008 απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηόρσλ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ην νπνίν εθδόζεθε θαη θαιύθζεθε ζην ζύλνιό ηνπ από ηελ αλώλπκε ηξαπεδηθή 

εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»,  θαη 

παξαρσξνύληαη επηπξόζζεηα νη θαησηέξσ εμαζθαιίζεηο ζηνπο νκνινγηνύρνπο: 

 

1. Να ζπζηαζεί εγθύξσο ελέρπξν, ππέξ ηεο αλώλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ππό ηελ ηδηόηεηά ηεο σο 

Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ, γηα ινγαξηαζκό ησλ Οκνινγηνύρσλ, επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο πνπ ζα απνξξεύζνπλ από ζπλαθζεζόκελεο ζπκβάζεηο κηζζώζεσο κεηαμύ ηεο Δηαηξείαο σο 

εθκηζζσηή θαη νπνηνπδήπνηε θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ σο κηζζσηή, θαη ζα αθνξνύλ ζην ζύλνιν ή 

κέξνο ησλ θηηζκάησλ/ νξηδνληίσλ ή κε ηδηνθηεζηώλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί επί ηνπ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο 

ηεο Δηαηξείαο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 17.1.2. ηνπ αλσηέξσ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, 

πνζνύ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα νθηώ 

Δπξώ (4.999.988 €), επί ηνπ νπνίνπ έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο ππέξ ηεο αλώλπκεο 

ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ππό ηελ ηδηόηεηά ηεο σο Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ, γηα ινγαξηαζκό ησλ 

Οκνινγηνύρσλ, θαηά ηα αλαιπηηθά νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 17.1. ηνπ όξνπ 17 ηνπ αλσηέξσ θνηλνύ 

νκνινγηαθνύ δαλείνπ, εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηε ζύλαςε ησλ 

ζπκβάζεσλ απηώλ. 

 

2. Να ζπζηαζεί εγθύξσο ελέρπξν, ππέξ ηεο αλώλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ππό ηελ ηδηόηεηά ηεο σο 

Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ, γηα ινγαξηαζκό ησλ Οκνινγηνύρσλ, επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο πνπ ζα απνξξεύζνπλ από ηελ επ’ νλόκαηί ηεο θαηάζεζε ζηνλ ππ’ αξηζκ. 0026-0111-

0200368344 ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ηεξείηαη ζηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ζηνλ νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ην πνζό ησλ κηζζσκάησλ πνπ ζα 

εηζπξάηηνληαη από ηνλ αλσηέξσ Δθπξόζσπν ησλ Οκνινγηνύρσλ, ζε εθηέιεζε ησλ νξηδνκέλσλ 

αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 1., ζε νπνηνδήπνηε πνζό θη αλ αλέιζεη κειινληηθά ε θαηάζεζε απηή. 

 

Μεηά ηα αλσηέξσ, ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδνηεί νκόθσλα θαη πακςεθεί ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην: 

α) Να απνθαζίζεη ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην εηδηθόηεξν πεξηερόκελν ησλ όξσλ ησλ αλσηέξσ 

πξόζζεησλ εμαζθαιίζεσλ ηνπ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πνζνύ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ 

ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα νθηώ Δπξώ (4.999.988 €), θαζνξίδνληαο 

θάζε ζρεηηθό εηδηθό ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ εμαζθαιίζεηο ηνπ σο άλσ θνηλνύ 

νκνινγηαθνύ δαλείνπ, 



 
 

 

β) Να απνθαζίζεη ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα ζπλνκνινγήζεη κε ηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG 

EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θάζε ιεπηνκέξεηα θαη θάζε εηδηθό ζέκα ζρεηηθά 

κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ αλσηέξσ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ελ ιόγσ 

δαλείνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ηίηισλ ησλ νκνινγηώλ, 

γ) Να αλαζέζεη πεξαηηέξσ ζε άιια πξόζσπα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο 

Δηαηξείαο, ηελ άζθεζε ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ αλσηέξσ εμνπζηώλ, θαη λα πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα 

ζπλαθή πξνο ηα αλσηέξσ. 

 

 

Θέκα 2
ν
 : Σξνπνπνίεζε όξσλ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πνζνύ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ 

ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα Δπξώ (4.999.980 €). 

χέδιο απόυασης:  

Απνθαζίδεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ ηεο Δηαηξείαο (σο θαζνιηθήο 

δηαδόρνπ, ιόγσ ζπγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε, ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»), πνζνύ ηεζζάξσλ 

εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα Δπξώ (4.999.980 €), ε 

έθδνζε ηνπ νπνίνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ από 26-1-2009 απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηόρσλ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ην νπνίν εθδόζεθε θαη θαιύθζεθε ζην ζύλνιό ηνπ από ηελ αλώλπκε ηξαπεδηθή 

εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»,  θαη 

παξαρσξνύληαη επηπξόζζεηα νη θαησηέξσ εμαζθαιίζεηο ζηνπο νκνινγηνύρνπο: 

 

1. Να εθρσξεζνύλ εγθύξσο ιόγσ ελερύξνπ, θαηά ηελ ειεύζεξε θξίζε ηεο αλώλπκεο ηξαπεδηθήο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ππό 

ηελ ηδηόηεηά ηεο σο Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ, επ’ νλόκαηί ηεο θαη γηα ινγαξηαζκό ησλ 

Οκνινγηνύρσλ, νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ ή ζα απνξξεύζνπλ από ζπλαθζεζόκελεο 

ζπκβάζεηο κηζζώζεσο κεηαμύ ηεο Δηαηξείαο σο εθκηζζσηή θαη νπνηνπδήπνηε θπζηθνύ ή λνκηθνύ 

πξνζώπνπ σο κηζζσηή, θαη ζα αθνξνύλ ζην ζύλνιν ή κέξνο ησλ θηηζκάησλ/ νξηδνληίσλ ή κε 

ηδηνθηεζηώλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί επί ηνπ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξείαο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 17.1.2. ηνπ αλσηέξσ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πνζνύ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ 

ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα Δπξώ (4.999.980 €), επί ηνπ νπνίνπ έρεη 

εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο ππέξ ηεο αλώλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ππό ηελ ηδηόηεηά ηεο σο 

Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ, γηα ινγαξηαζκό ησλ Οκνινγηνύρσλ, θαηά ηα αλαιπηηθά νξηδόκελα 

ζηελ παξάγξαθν 17.1. ηνπ όξνπ 17 ηνπ αλσηέξσ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, εληόο ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηε ζύλαςε ησλ ζπκβάζεσλ απηώλ. 

 

2. Να εθρσξεζνύλ εγθύξσο ιόγσ ελερύξνπ, θαηά ηελ ειεύζεξε θξίζε ηεο αλώλπκεο ηξαπεδηθήο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ππό 

ηελ ηδηόηεηά ηεο σο Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ, επ’ νλόκαηί ηεο θαη γηα ινγαξηαζκό ησλ 

Οκνινγηνύρσλ, νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ ή ζα απνξξεύζνπλ από ηελ επ’ νλόκαηί ηεο 

θαηάζεζε ζηνλ ππ’ αξηζκ. 0026-0111-0200368510 ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ηεξείηαη ζηελ 

«ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ζηνλ νπνίν ζα θαηαηίζεηαη 

ην πνζό ησλ κηζζσκάησλ πνπ ζα εηζπξάηηνληαη, ζε εθηέιεζε ησλ νξηδνκέλσλ αλσηέξσ ζηελ 

παξάγξαθν 1., ζε νπνηνδήπνηε πνζό θη αλ αλέιζεη κειινληηθά ε θαηάζεζε απηή. 

 

Μεηά ηα αλσηέξσ, ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδνηεί νκόθσλα θαη πακςεθεί ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην: 

α) Να απνθαζίζεη ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην εηδηθόηεξν πεξηερόκελν ησλ όξσλ ησλ αλσηέξσ 

εμαζθαιίζεσλ ηνπ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πνζνύ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ 



 
 

 

ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα Δπξώ (4.999.980 €), ζπκπιεξώλνληαο ειεύζεξα θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ, ηνπο αλσηέξσ βαζηθνύο όξνπο κε όζνπο ζπλαθείο όξνπο θξίλεη αλαγθαίνπο θαη 

θαζνξίδνληαο θάζε ζρεηηθό εηδηθό ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ εμαζθαιίζεηο ηνπ ελ 

ιόγσ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, 

β) Να απνθαζίζεη ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα ζπλνκνινγήζεη κε ηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG 

EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ππό ηελ ηδηόηεηά ηεο σο Δθπξνζώπνπ ησλ 

Οκνινγηνύρσλ, θάζε ιεπηνκέξεηα θαη θάζε εηδηθό ζέκα ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ 

αλσηέξσ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ελ ιόγσ δαλείνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ηίηισλ ησλ νκνινγηώλ, 

γ) Να αλαζέζεη πεξαηηέξσ ζε άιια πξόζσπα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο 

Δηαηξείαο, ηελ άζθεζε ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ αλσηέξσ εμνπζηώλ, θαη λα πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα 

ζπλαθή πξνο ηα αλσηέξσ. 

 

 

Θέκα 3
ν
 : Σξνπνπνίεζε όξσλ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πνζνύ ελόο εθαηνκκπξίνπ Δπξώ (1.000.000 

€). 

χέδιο απόυασης:  

Απνθαζίδεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ ηεο Δηαηξείαο (σο θαζνιηθήο 

δηαδόρνπ, ιόγσ ζπγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε, ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»), πνζνύ ελόο εθαηνκκπξίνπ 

Δπξώ (1.000.000 €), ε έθδνζε ηνπ νπνίνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ από 24-11-2010 απόθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ην νπνίν εθδόζεθε θαη θαιύθζεθε θαηά πνζνζηό 90% από ηελ 

αλώλπκε ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη θαηά πνζνζηό 10% από ηελ ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

«Eurobank EFG Cyprus Ltd», θαη παξαρσξνύληαη επηπξόζζεηα νη θαησηέξσ εμαζθαιίζεηο ζηνπο 

νκνινγηνύρνπο: 

 

1. Να εθρσξεζνύλ εγθύξσο ιόγσ ελερύξνπ, θαηά ηελ ειεύζεξε θξίζε ηεο αλώλπκεο ηξαπεδηθήο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ππό 

ηελ ηδηόηεηά ηεο σο Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ, επ’ νλόκαηί ηεο θαη γηα ινγαξηαζκό ησλ 

Οκνινγηνύρσλ, νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ ή ζα απνξξεύζνπλ από ζπλαθζεζόκελεο 

ζπκβάζεηο κηζζώζεσο κεηαμύ ηεο Δηαηξείαο σο εθκηζζσηή θαη νπνηνπδήπνηε θπζηθνύ ή λνκηθνύ 

πξνζώπνπ σο κηζζσηή, θαη ζα αθνξνύλ ζην ζύλνιν ή κέξνο ησλ θηηζκάησλ/ νξηδνληίσλ ή κε 

ηδηνθηεζηώλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί επί ηνπ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξείαο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 17.1.2. ηνπ αλσηέξσ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πνζνύ ελόο εθαηνκκπξίνπ Δπξώ 

(1.000.000 €), επί ηνπ νπνίνπ έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο ππέξ ηεο αλώλπκεο ηξαπεδηθήο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ππό 

ηελ ηδηόηεηά ηεο σο Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ, γηα ινγαξηαζκό ησλ Οκνινγηνύρσλ, θαηά ηα 

αλαιπηηθά νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 17.1. ηνπ όξνπ 17 ηνπ αλσηέξσ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, 

εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηε ζύλαςε ησλ ζπκβάζεσλ απηώλ. 

 

2. Να εθρσξεζνύλ εγθύξσο ιόγσ ελερύξνπ, θαηά ηελ ειεύζεξε θξίζε ηεο αλώλπκεο ηξαπεδηθήο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ππό 

ηελ ηδηόηεηά ηεο σο Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ, επ’ νλόκαηί ηεο θαη γηα ινγαξηαζκό ησλ 

Οκνινγηνύρσλ, νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ ή ζα απνξξεύζνπλ από ηελ επ’ νλόκαηί ηεο 

θαηάζεζε ζηνλ ππ’ αξηζκ. 0026-0111-0200368682 ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ηεξείηαη ζηελ 

«ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ζηνλ νπνίν ζα θαηαηίζεηαη 

ην πνζό ησλ κηζζσκάησλ πνπ ζα εηζπξάηηνληαη, ζε εθηέιεζε ησλ νξηδνκέλσλ αλσηέξσ ζηελ 

παξάγξαθν 1., ζε νπνηνδήπνηε πνζό θη αλ αλέιζεη κειινληηθά ε θαηάζεζε απηή. 



 
 

 

 

Μεηά ηα αλσηέξσ, ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδνηεί νκόθσλα θαη πακςεθεί ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην: 

α) Να απνθαζίζεη ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην εηδηθόηεξν πεξηερόκελν ησλ όξσλ ησλ αλσηέξσ 

εμαζθαιίζεσλ ηνπ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πνζνύ ελόο εθαηνκκπξίνπ Δπξώ (1.000.000 €), 

ζπκπιεξώλνληαο ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ηνπο αλσηέξσ βαζηθνύο όξνπο κε όζνπο ζπλαθείο 

όξνπο θξίλεη αλαγθαίνπο θαη θαζνξίδνληαο θάζε ζρεηηθό εηδηθό ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηηο 

αλσηέξσ εμαζθαιίζεηο ηνπ ελ ιόγσ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, 

β) Να απνθαζίζεη ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα ζπλνκνινγήζεη κε ηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG 

EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ππό ηελ ηδηόηεηά ηεο σο Δθπξνζώπνπ ησλ 

Οκνινγηνύρσλ, θάζε ιεπηνκέξεηα θαη θάζε εηδηθό ζέκα ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ 

αλσηέξσ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ελ ιόγσ δαλείνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ηίηισλ ησλ νκνινγηώλ, 

γ) Να αλαζέζεη πεξαηηέξσ ζε άιια πξόζσπα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο 

Δηαηξείαο, ηελ άζθεζε ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ αλσηέξσ εμνπζηώλ, θαη λα πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα 

ζπλαθή πξνο ηα αλσηέξσ. 

 

 

Θέκα 4
ν
 : Γηάθνξεο απνθάζεηο θαη αλαθνηλώζεηο. 

Γελ ζα ιεθζνύλ πεξαηηέξσ απνθάζεηο θαη δελ ζα γίλνπλ αλαθνηλώζεηο. 

 
 

Σο Διοικητικό υμβούλιο 


