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ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
Στoν Ασπρόπυργο Αττικής σήµερα την 4η Μαρτίου 2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 µ.µ. 
συνήλθαν οι µέτοχοι της Ανωνύµου Εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής 
στην θέση Σχοινέζα όπου και η έδρα αυτής, σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση χωρίς 
πρόσκληση, σύµφωνα µε το άρθρο 121 παράγραφο 5 του Ν.4548/2018. 
Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου αναλαµβάνει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & 
∆/νων Σύµβουλος κος Αναστάσιος Ματτές του Κονδύλη και προσλαµβάνει γραµµατέα την 
µέτοχο κα Ελένη συζ. Αναστασίου Ματτέ. 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι µετέχουν στην Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση τέσσερις 
(4) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες (447.700) 
µετοχές, δηλαδή το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΨΗΦΩΝ 

1. Αναστάσιος Ματτές του Κονδύλη  
Ευριπίδου 25 Π. Φάληρο 

  232.804   232.804 

2. Ελπίδα Ματτέ του Αναστασίου 
Ευριπίδου 42 Π. Φάληρο  

  107.448   107.448 

3. Ελένη συζ. Αναστασίου Ματτέ 
Ευριπίδου 25 Π. Φάληρο 

   98.494    98.494 

4. Κλεονίκη Τσαϊρίδη του Ηλία 
Αγ.Κυριακής 22 Π.Φάληρο 

     8.954      8.954 

Σύνολο               447.700             447.700 

  
Μετά τον έλεγχο του ανωτέρω πίνακα εγκρίθηκε αυτός οµόφωνα. Παρευρέθησαν τέσσερις (4) 
µέτοχοι κύριοι και εκπρόσωποι 447.700 µετοχών επί συνόλου 447.700 µε δικαίωµα ψήφων. 
Υπαρχούσης καθολικής απαρτίας για το µοναδικό θέµα της ηµερησίας διατάξεως, εκλέγεται 
οµόφωνα οριστικός Πρόεδρος της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο Μέτοχος κος 
Αναστάσιος Ματτές του Κονδύλη και γραµµατέας η Μέτοχος κα Ελένη συζ. Αναστασίου 
Ματτέ. 
Ακολούθως η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση του µοναδικού 
θέµατος της ηµερησίας διατάξεως που έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ 

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του 
Καταστατικού. 

 
Ο Πρόεδρος της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κος Αναστάσιος Ματτές, αφού 
έλαβε τον λόγο, ενηµέρωσε τους µετόχους, ότι η εταιρεία διαθέτει πλεονάζοντα κεφάλαια και 
ότι µπορεί και µε µικρότερα κεφάλαια να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της και γιαυτό τον λόγο 
προτείνεται µείωση του µετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή του στους µετόχους. 
Η µείωση αυτή θα πραγµατοποιηθεί τοις µετρητοίς, µε την µείωση της ονοµαστικής αξίας 
εκάστης µετοχής κατά δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (0,17), από ευρώ δύο και σαράντα λεπτά 
(2,40) , σε ευρώ δύο και είκοσι τρία λεπτά (2,23). 
Η Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση αφού άκουσε τον πρόεδρό της εγκρίνει 
οµόφωνα και παµψηφεί την µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό ευρώ 
εβδοµήντα έξι χιλιάδων εκατόν εννέα (76.109,00), µε µείωση της ονοµαστικής αξίας όλων των 
µετοχών κατά δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (0,17), από ευρώ δύο και σαράντα λεπτά (2,40), σε 



    

ευρώ δύο και είκοσι τρία λεπτά (2,23) και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού 
της.    
Έπειτα από την µείωση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε ευρώ, 
ενιακόσιες ενενήντα οχτώ χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα ένα (998.371,00), διαιρούµενο σε 
τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες (447.700) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας ευρώ δύο και είκοσι τριών λεπτών (2,23) η κάθε µία και στη συνέχεια τροποποιείται το 
άρθρο 5 του Καταστατικού το οποίο έχει ως εξής : 

 
ΑΡΘΡΟ  5 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση σε δραχµές πενήντα πέντε 
εκατοµµύρια (55.000.000), διαιρούµενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) µετοχές 
ονοµαστικής αξίας δραχµών χιλίων (1.000) η κάθε µία. 
Με την από 29η ∆εκεµβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά δραχµές εξήντα 
εκατοµµύρια (60.000.000) µε απορρόφηση της ατοµικής επιχείρησης του Αναστασίου Ματτέ 
καθαρής θέσης δραχµών πενήντα εννέα εκατοµµυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων 
εννιακοσίων τριάντα εννέα (59.355.939) µε βάσει τις διατάξεις του Ν.∆. 1297/72 και µε 
καταβολή µετρητών από τον κ. Αναστάσιο Ματτέ ποσού δραχµών εξακοσίων σαράντα 
τεσσάρων χιλιάδων εξήντα µία (644.061) µε την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων 
κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δραχµών χιλίων (1.000) η κάθε µία. Από τις µετοχές 
αυτές της αύξησης, ποσοστό 75% είναι ονοµαστικές και µη µεταβιβάσιµες για µία πενταετία.  
Με την από 28η Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και έκφρασή του σε Ευρώ, 
κατά ευρώ επτά χιλιάδες πεντακόσια εννέα και δέκα επτά λεπτά (7.509,17) µε 
κεφαλαιοποίηση από τον λογαριασµό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» και αύξηση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ τρία (3,00). 
Με την από 10η Οκτωβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ οχτακόσιες 
σαράντα χιλιάδες (840.000,00), µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ποσού ευρώ τετρακοσίων 
τριάντα έξη χιλιάδων διακοσίων (436.200,00) και καταβολή µετρητών ποσού ευρώ 
τετρακοσίων τριών χιλιάδων οχτακοσίων (403.800,00) µε την έκδοση διακοσίων ογδόντα 
χιλιάδων (280.000) νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας ευρώ τριών (3,00) η κάθε µία.  
Με την από 30η Ιουνίου 2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ εκατόν είκοσι 
τέσσερις χιλιάδες διακόσια (124.200,00), µε κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεµατικού 
Ν.3220/2004 ποσού ευρώ εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (124.000,00) και µε 
κεφαλαιοποίηση από τον λογαριασµό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» ποσού ευρώ διακοσίων  
(200,00), µε την έκδοση σαράντα µία χιλιάδων τετρακοσίων (41.400) νέων κοινών µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας ευρώ τριών (3,00) η κάθε µία. 
Με την από 31η Οκτωβρίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ τριάντα τριών 
χιλιάδων εννιακοσίων (33.900,00) µε καταβολή µετρητών, για την κάλυψη της Ιδίας 
συµµετοχής 25% στην επιδοτούµενη επένδυση, στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. Πρόγραµµα ΠΕΠ – 
Αττικής ενίσχυσης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραµµάτων του Κ.Π.Σ. 2000-2006 και της Κοινοτικής πρωτοβουλίας 
INTERREG III, µε την έκδοση έντεκα χιλιάδων τριακοσίων (11.300) νέων κοινών µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας ευρώ τριών (3,00) η κάθε µία. 
Με την από 19η Ιανουαρίου 2018 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και 
επιστροφή του τοις µετρητοίς στους µετόχους, κατά ευρώ ογδόντα εννέα χιλιάδων 
πεντακοσίων σαράντα (89.540,00), µε µείωση της ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών κατά 
είκοσι λεπτά του ευρώ (0,20), από ευρώ τρία (3,00), σε ευρώ δύο και ογδόντα λεπτά (2,80). 
Με την από 16η Ιανουαρίου 2019 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και 
επιστροφή του τοις µετρητοίς στους µετόχους, κατά ευρώ ογδόντα εννέα χιλιάδων 
πεντακοσίων σαράντα (89.540,00), µε µείωση της ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών κατά 
είκοσι λεπτά του ευρώ (0,20), από ευρώ δύο και ογδόντα λεπτά (2,80), σε ευρώ δύο και 
εξήντα λεπτά (2,60). 
 




