
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 

 

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες 

αναφορικά ε τα ζητήματα της παραγράφου 1 του Άρθρου 11α του Ν. 3371/2005. 

 

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

 

 

To  Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια οκτώ χιλιάδες 

εννιακόσια  ( 10.008.900) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε     8.340.750 κοινές ονομαστικές 

μετά ψήφου μετοχές ,ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ εκάστης. Οι μετοχές της 

Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά Αξιών του 

Χηματιστηρίου Αθηνών. 

 

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι 

ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία 

της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το 

καταστατικό της, και ειδικότερα: 

 

• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση 

κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετ΄ αφαίρεση μόνον 

του τακτικού αποθεματικού ή 6% του καταβεβλημένου κεφαλαίου (και 

συγκεκριμένα το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά) διανέμεται από τα κέρδη κάθε 

χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ ή χορήγηση πρόσθετου 

μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε 

μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρία μητρώο μετόχων  

κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε 

μετοχής θα καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δυο μηνών από την ημερομηνία της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις .  

Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου.  Το δικαίωμα 



είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο 

Δημόσιο μετά  την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο 

ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση, 

 

• το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά ην εκκαθάριση ή αντίστοιχα της 

απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί 

από τη Γενική Συνέλευση, 

 

• το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών, 

 

• το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των 

εκθέσεων των ορκωτών λογιστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας,  

 

• το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα 

εξής επιμέρους δικαιώματα : νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις 

συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. 

 

• η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά 

της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (σύμφωνα με την παράγρ.4 του άρθρου 

33 του Καταστατικού της). 

 

Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των 

μετοχών που κατέχουν. 

 

 

 

II. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 

 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν 

υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, 



δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

 

 

III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 

51/1992 

 

Οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατέχουν άμεσο ή έμμεσο ποσοστό 

μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της παρατίθενται στον 

κάτωθι πίνακα. 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

1.ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  

2.ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 

3.ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

4.ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

 

 

41,17% 

 

8,46% 

7,93% 

8,00 % 

 

 

 

 

IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 

δικαιώματα ελέγχου. 

 

V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

 

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος 

ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 



 

 

VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 

 

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της , οι 

οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση 

των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 

 

 

VII. Κανόνες διορισμού κα αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης 

καταστατικού. 

 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την 

αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των 

διατάξεων του καταστατικού της που δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα 

στον Κ.Ν. 2190/1920 . 

 

 

VIII. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών. 

 

Στο καταστατικό της Εταιρείας δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την αρμοδιότητα 

του διοικητικού συμβουλίου ή ορισμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου , για 

την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ίδιων μετοχών και ισχύουν τα προβλεπόμενα 

από το άρθρο 16 του  Κ.Ν. 2190/1920 . 

 

IX. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

Δεν υφίστανται συμφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

 



X. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της 

Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή 

με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε 

περίπτωση παραίτησης  ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή 

της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Οι σχηματισμένες προβλέψεις 

για αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνεπεία και της εφαρμογής των 

διατάξεων  του Ν. 3371/2005 ανήλθαν την 31.12.2006  συνολικά  στο ποσό των 

511.237,17 χιλ.  .  
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