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Μεταµόρφωση, 16 Ιουνίου 2010 

 
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης των άρθρων 2 και 3 του Καταστατικού της 
Ανώνυµης Εταιρείας «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ». 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3556/2007 η εταιρεία «VELL INTERNATIONAL 
GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» γνωστοποιεί στο 
επενδυτικό κοινό το ακόλουθα Σχέδιο Τροποποίησης άρθρων 2 και 3 του Καταστατικού της 
που θα υποβληθεί προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που 
θα συγκληθεί την 16/06/2010 στην έδρα της Εταιρείας, µε θέµατα µεταξύ των άλλων 
«Τροποποίηση του άρθρου 2 («Σκοπός») του Καταστατικού της Εταιρείας» και 
«Τροποποίηση του άρθρου 3 («Έδρα») του Καταστατικού της Εταιρείας». 
 
Το Σχέδιο Τροποποίησης άρθρων 2 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας όπως προτείνεται 
για έγκριση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.vellgroup.gr) ενότητα 
Ενηµέρωση Επενδυτών/Γενικές Συνελεύσεις και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών (www.ase.gr). 
 

 Άρθρο 2ο 
Σκοπός της Εταιρείας 

 
Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:  
1. η εισαγωγή, εµπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως 
ηλεκτρικών συσκευών, κλιµατιστικών, θερµαντικών, οπτικοακουστικών  και  λοιπών  
συσκευών  οικιακής  ή και επαγγελµατικής χρήσεως  καθώς  και  πάσης  φύσεως  άλλες 
οικιακές  και επαγγελµατικές συσκευές, καθώς και τα πάσης φύσεως αναλώσιµα και 
ανταλλακτικά τους,  
2. η εισαγωγή, εµπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως 
συσκευών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς  και  πάσης  φύσεως  τηλεπικοινωνιακού 
υλικού  και  των ανταλλακτικών ή αναλωσίµων τους,  
3. Η εµπορία πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και επιστηµονικών συσκευών, των 
εξαρτηµάτων, ανταλλακτικών και περιφερειακών αυτών και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης τους και συναφών υπηρεσιών, 
4. η παραγωγή από την ίδια την Εταιρεία ή τρίτους, η εισαγωγή, εµπορία, σχεδίαση, 
ανάπτυξη και εξαγωγή ή και ανάληψη της εισαγωγής και εξαγωγής, πάσης φύσεως 
συσκευών, και επιστηµονικών οργάνων,  
5. η ανάληψη της διανοµής και διάθεσης προϊόντων και εµπορευµάτων παραγωγής τρίτων 
οίκων, στην Ελλάδα ή και σε χώρες του εξωτερικού,  συµπεριλαµβανοµένων πάσης φύσεως 
καταναλωτικών ειδών,  
6. η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης ή και επισκευής των προιόντων και 
εµπορευµάτων της Εταιρείας,   
7. η λειτουργία βιοµηχανικών και πάσης φύσεως άλλων εγκαταστάσεων και µονάδων,  
8. η µίσθωση ακινήτων της ιδιοκτησίας ή κατοχής της Εταιρείας, προς κάθε τρίτο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο,  
9. η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης,  
10. η εµπορία και πώληση των από την Εταιρεία παραγοµένων ή εµπορευοµένων προϊόντων 
και εµπορευµάτων, µέσω του δικτύου της, σε τρίτα, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, είτε κατ' αποκοπή, είτε µε βάση συµβάσεις προµηθείας διαρκούς 
χαρακτήρα, καθώς και η εν γένει άσκηση πάσης εµπορικής δραστηριότητας και πράξης, µε 
την οποία θα προωθούνται οι εταιρικοί σκοποί,  
11. η εργοληπτική κατασκευή τεχνικών έργων γενικώς, τα οποία θα ανατίθενται µε 
οποιαδήποτε νόµιµη διαδικασία είτε σε αυτήν αυτοτελώς είτε σε Κοινοπραξίες ή εταιρείες 
οποιασδήποτε νοµικής µορφής, στις οποίες αυτή θα συµµετέχει, 
12. η µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο εκµετάλλευση τεχνικών έργων, που θα κατασκευάζει σε 
ακίνητα ιδιοκτησίας της ή της ιδιοκτησίας τρίτων και η οποία εκµετάλλευση, στην τελευταία 
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περίπτωση, θα της παραχωρείται από τρίτους, µε οποιονδήποτε επίσης νόµιµο τρόπο ως 
αντάλλαγµα για την µε δικές της δαπάνες κατασκευή των εν λόγω τεχνικών έργων. 
13. η αγορά ακινήτων και η µε σκοπό το κέρδος εκµίσθωση ή πώληση αυτών, καθώς και η 
ανέγερση οικοδοµών επί οικοπέδων που θα αγοράζει ή επί οικοπέδων της ιδιοκτησίας 
τρίτων, κατά το κρατούν σύστηµα της αντιπαροχής και η εν συνεχεία και παράλληλα προς τις 
εργασίες ανοικοδοµήσεως ή και µετά το πέρας αυτών πώληση ή η εκµίσθωση αυτών σε 
τρίτους ή η µε οποιονδήποτε τρόπο εκµετάλλευση ή διάθεση των αυτοτελών ιδιοκτησιών που 
θα διαµορφωθούν σε τρίτους ή µε σκοπό το κέρδος, 
14. η µεσολάβηση για σύναψη του Αστικού ∆ικαίου συµβάσεων αγορών, πωλήσεων, 
ανταλλαγών, µισθώσεων ακινήτων, παραχώρησης ιδιόκτητων και µη ακινήτων για 
ανοικοδόµηση επί αντιπαροχής µέρους του ανεγερθησοµένου τοιούτου και συνοµολογήσεως 
χρηµατικών δανείων ή υπόδειξη ευκαιρίας για σύναψη τέτοιων συµβάσεων ως και 
χαρτοφυλακίου κτηµατικών επενδύσεων.  
15. η παραγωγή, εµπορία, εισαγωγή και εξαγωγή µονωτικών και στεγανωτικών υλικών και 
συναφών χηµικών προϊόντων από πετρελαιοειδή και λοιπές πρώτες ύλες.  
16. η αξιοποίηση αιολικών, ηλιακών ή οποιωνδήποτε άλλων µορφών ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας µε τη συµµετοχή σε επενδυτικά σχήµατα και επιχειρήσεις, η έρευνα, η ίδρυση, η 
κατασκευή, η λειτουργία και η εκµετάλλευση µονάδων παραγωγής αιολικής, ηλιακής ή 
βασισµένης σε οποιαδήποτε άλλη µορφή ανανεώσιµης πηγής ενέργειας, ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ελλάδα, 
17. η άσκηση οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης άλλων εταιρειών µε όµοιους σκοπούς, 
στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει ή όχι.  
18. η αγορά ή µίσθωση εκτάσεων ή εγκαταστάσεων δια την κατασκευή και λειτουργία 
µονάδων αξιοποίησης των ως άνω µορφών ενέργειας. 
19. η προµήθεια, εµπορία, διανοµή, εισαγωγή και εξαγωγή φαρµάκων και φαρµακευτικών 
προϊόντων και γενικά ειδών που διατίθενται σε φαρµακαποθήκες και φαρµακεία.  
 
Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται: (α) να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων 
στοιχείων, κινητών ή ακινήτων συµπεριλαµβανοµένων βιοµηχανοστασίων, µονάδων 
παραγωγής, είτε µε αγορά, είτε µε ορισµένου ή αορίστου χρόνου µίσθωση, είτε µε 
δανειοδότηση, είτε και µε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µισθώσεως, µε σκοπό την µονιµότερη 
εκµετάλλευσή τους, (β) να συµµετέχει σε και ενασχολείται µε και ακόµη και να χρηµατοδοτεί, 
µερικά ή ολικά, επιστηµονικά προγράµµατα, έρευνες και διεθνή συνέδρια, που συνδέονται 
οπωσδήποτε ή µπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας, (γ) να συµµετέχει σε 
και να συνεργάζεται µε οποιαδήποτε µορφής επιχείρηση ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που 
επιδιώκει τους ίδιους, παρεµφερείς ή όχι σκοπούς υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή 
κοινοπραξία ή ένωση προµηθευτών και να συγχωνεύεται µε άλλη εταιρεία ή να 
απορροφά άλλη επιχείρηση ατοµική ή εταιρική ή κλάδο, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να 
εισφέρει κλάδο σε υφιστάµενη ή συνιστώµενη νέα εταιρεία ή/και να εξαγοράζει εταιρικά 
µερίδια ή συµµετοχές ή µετοχές σε άλλες εταιρείες, να ιδρύει µόνη ή σε συνεργασία µε άλλες 
επιχειρήσεις θυγατρικές εταιρείες µε οιοδήποτε εταιρικό αντικείµενο και σκοπό, (δ) να 
συµµετέχει σε προγράµµατα ευρωπαϊκής συνεργασίας µεταξύ οµοειδών επιχειρήσεων ή 
κοινών προγραµµάτων επιχειρήσεων και ερευνητικών προγραµµάτων, (ε) να συµµετέχει σε 
δηµόσιους ή ιδιωτικούς διεθνείς διαγωνισµούς προµήθειας των παραγοµένων ή 
εµπορευοµένων από αυτήν προϊόντων, να συνάπτει συµβάσεις προµήθειας των προϊόντων 
της, να συµµετέχει σε διαγωνισµούς οποιασδήποτε φύσεως του ∆ηµοσίου, Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και γενικά 
Οργανισµών, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, µε σκοπό την 
ανάληψη κατασκευαστικών έργων, µελετών και γενικώς έργων παροχής υπηρεσιών ως 
αναδόχου ή υπεργολάβου, (στ) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή κοινοπραξίες του εσωτερικού ή εξωτερικού, µε οποιοδήποτε 
τρόπο, υπογράφουσα κάθε είδους συµβάσεις µεταξύ των οποίων και οι συµβάσεις 
franchising ή να αναθέτει µέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, (ζ) να επενδύει ή και διαθέτει τα 
εκάστοτε διαθέσιµά της, επενδύοντας σε τίτλους, σταθερού ή κυµαινοµένου εισοδήµατος, σε 
τίτλους οµολόγων, οµολογιών ή και µετοχών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια της Ελλάδος ή του 
εξωτερικού, να συνάπτει χρηµατιστηριακές πράξεις, να προβαίνει σε πράξεις 
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χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, να 
συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή και σε 
ξένα χρηµατιστήρια, να αποκτά δικαιώµατα προαιρέσεως σε συµβόλαια αγοράς µετοχών µε 
δικαίωµα επαναπώλησης (Reverse Stock Repo) ή και επαναγοράς (Stock Repo) και σε 
δανεισµό τίτλων µετοχών από την ΕΤΕΣΕΠ ή και σύµφωνα µε την κειµένη χρηµατιστηριακή 
νοµοθεσία, (η) να συνάπτει και κάθε άλλη σύµβαση πάσης φύσεως µε άλλες εταιρείες για την 
µονιµότερη ή προσωρινή εξυπηρέτηση των σκοπών της, (θ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή 
εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων άνευ νοµικής 
προσωπικότητος  προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα 
κάθε φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες, να ζητεί την έκδοση εγγυητικών 
επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόµισµα υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών 
προσώπων ή ενώσεων προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητος προς όφελος της 
Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, (ι) να ενεργεί ως αντιπρόσωπος άλλων οίκων, 
ηµεδαπών ή αλλοδαπών, συναφών προς τα παραπάνω αναφερόµενα, (ια) να ιδρύει 
υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή  ή και να διαθέτει τις 
εγκαταστάσεις της σε τρίτους προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, να ιδρύει συνεργεία 
επισκευών των εµπορευοµένων από αυτή προϊόντων και (ιβ) να ασκεί οποιαδήποτε 
επιχείρηση, εργασία ή δραστηριότητα συναφή προς τους σκοπούς της, εφόσον θεωρεί ότι 
έτσι προωθείται και διευκολύνεται η επιδίωξη των πιο πάνω σκοπών της και να ενεργεί κάθε 
πράξη που διαρκώς ή πρόσκαιρα έχει σχέση µε τους σκοπούς αυτούς. 
 
 

 Άρθρο 3ο 
Έδρα  

Έδρα  της  εταιρείας  ορίζεται  ο  ∆ήµος Αθηναίων. 

 


