
 
 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25
ης

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920. 

 

Θέμα 1
ο
: Παροχή ειδικής άδειας στην Εταιρεία κατ’ άρθρο 23

α
 κ.ν. 2190/1920, για την παροχή 

εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «DELTA DOMESTIC APPLIANCES 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», προς εξασφάλιση των απαιτήσεων 

των από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε εκπροσωπουμένων ομολογιούχων δανειστών από 

ομολογιακό δάνειο μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  τριών εκατομμυρίων (€ 3.000.000,00), που θα 

εκδώσει η «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 

Σχέδιο απόφασης:  

Παρέχεται ειδική άδεια στην Εταιρεία κατ’ άρθρο 23
α
 κ.ν. 2190/1920, για την παροχή 

εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «DELTA DOMESTIC APPLIANCES 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», προς εξασφάλιση των απαιτήσεων 

των από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε εκπροσωπουμένων ομολογιούχων δανειστών από 

ομολογιακό δάνειο μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  τριών εκατομμυρίων (€ 3.000.000,00), που θα 

εκδώσει η «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και εγκρίνεται η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 

  

 

 

Θέμα 2
ο
: Παροχή ειδικής άδειας στην Εταιρεία κατ’ άρθρο 23

α
 κ.ν. 2190/1920, για την παροχή 

εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «SSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των από την ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε εκπροσωπουμένων ομολογιούχων δανειστών από ομολογιακό δάνειο μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00),   που θα εκδώσει η «SSM 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και παροχή σχετικών 

εξουσιοδοτήσεων. 

Σχέδιο απόφασης:  

Παρέχεται ειδική άδεια στην Εταιρεία κατ’ άρθρο 23
α
 κ.ν. 2190/1920, για την παροχή 

εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «SSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των από την ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε εκπροσωπουμένων ομολογιούχων δανειστών από ομολογιακό δάνειο μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00),   που θα εκδώσει η «SSM 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και εγκρίνεται η 

παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 

 

 

 

Θέμα 3
ο
: Παροχή ειδικής άδειας στην Εταιρεία κατ’ άρθρο 23

α
 κ.ν. 2190/1920, για την 

έγκριση των εγγυήσεων που έχει παράσχει η Εταιρεία υπέρ θυγατρικών της εταιρειών, με τις 

οποίες υπόκειται σε ενοποίηση. 

Σχέδιο απόφασης:  

Παρέχεται ειδική άδεια στην Εταιρεία κατ’ άρθρο 23
α
 κ.ν. 2190/1920, για την έγκριση του 

συνόλου των εγγυήσεων που έχει παράσχει η Εταιρεία υπέρ θυγατρικών της εταιρειών, με τις 

οποίες υπόκειται σε ενοποίηση. 


