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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.              

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100     

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΦΜ 094157771, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 14782645000 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

Της Έκτακτης Αυτόκλητης  Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης εταιρίας 

με την επωνυμία 

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε. (ΑΞΕΚ Α.Ε.)» που εδρεύει στη 

Καλαμάτα, οδός Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου. 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα την 20η Ιουλίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία 

της που βρίσκονται στο Ξενοδοχείο PHARAE PALACE στην οδό Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου, συνήλθαν   σε  

Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική  συνέλευση   οι   μέτοχοι   της   Ανώνυμης  εταιρίας  με   την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Α.Ε.  (ΑΞΕΚ  Α.Ε)».   

Τη θέση της προσωρινού προέδρου της συνελεύσεως καταλαμβάvει σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της 

εταιρίας η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Σύλβια Κουτουμάνου του Ανδρέα προσλαμβάνοντας ως 

προσωρινό γραμματέα τον κ. Ιωάννη Γαιτανάρο του Λυκούργου. 

 

Δεδομένου ότι η συγκληθείσα  σήμερα Γενική Συνέλευση με ημερομηνία 20/07/2019 ξεπερνά τις 20 εκ του νόμου 

προβλεπόμενες ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2019 και δεδομένου ότι όλοι οι μέτοχοι είναι 

παρόντες, η σημερινή Γενική Συνέλευση αποτελεί Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση. 

 

Η Προσωρινή Πρόεδρος διαπιστώνει ότι στη Συνέλευση παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι της εταιρίας που 

εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Των μετόχων της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 

" ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε. (ΑΞΕΚ Α.Ε) " 

που εδρεύει στη Καλαμάτα , οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή στην 

 Έκτακτη Αυτόκλητη  Γ.Σ. της 20ης Ιουλίου 2019 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ- 

ΨΗΦΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

1 Κουτουμάνου Σύλβια 

Ονομαστικές 7.942 Απόδειξη Κατάθεσης 

στο Ταμείο της 

Εταιρίας 
Ανώνυμες 19.872 

Σύνολο 27.814 

2 Κουτουμάνος Σωτήριος 

Ονομαστικές 11.912 Απόδειξη Κατάθεσης 

στο Ταμείο της 

Εταιρίας 
Ανώνυμες 29.809 

Σύνολο 41.721 

3 Κουτουμάνος Ανδρέας 

Ονομαστικές 11.912 Απόδειξη Κατάθεσης 

στο Ταμείο της 

Εταιρίας 
Ανώνυμες 29.809 

Σύνολο 41.721 

4 

4α Παναγιώτης Γαϊτανάρος 50% εξ αδιαιρέτου  

4β Λυκούργος Γαϊτανάρος 25% εξ αδιαιρέτου 

4γ Μαρία Γαϊτανάρου 25% εξ αδιαιρέτου 

Ονομαστικές 31.766 
Στο Ταμείο της 

Εταιρίας 
Ανώνυμες 79.490 

Σύνολο 111.256 

Γενικό Σύνολο 

Ονομαστικές 63.532 

  Ανώνυμες 158.980 

Σύνολο 222.512 
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Διαπιστώνεται ότι στην παρούσα συνέλευση παρίστανται οι κ.κ. μέτοχοι: (α) Σύλβια Κουτουμάνου, (β) Σωτήριος 

Κουτουμάνος και (γ) Ανδρέας Κουτουμάνος, αυτοπροσώπως και (δ) από κοινού οι Παναγιώτης Γαϊτανάρος, Λυκούργος 

Γαϊτανάρος και Μαρία Γαϊτανάρου δια του κοινού εκπροσώπου τους Γιάννη Λαγουδάκη, δικηγόρου, δυνάμει των από 

20.7.2019 τριών Εξουσιοδότησεων.  

 

Από τον έλεγχο του βιβλίου μετόχων και τις δηλώσεις παραστάσεως, διαπιστώνεται ότι στην παρούσα  Συνέλευση 

παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας, εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου το 

σύνολο των ψηφων και συνεπώς, είναι νόμιμη η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και η λήψη αποφάσεων επί των 

θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ,χωρίς να υποβληθεί από οποιονδήποτε μέτοχο ένσταση η αντίρρηση για την 

αυτόκλητη σύγκληση και συνεδρίαση της παρούσης γενικής συνελεύσεως.  

Με δήλωση τους οι παριστάμενοι μέτοχοι δηλώνουν ομόφωνα ότι αποδέχονται τη νομότυπη σύγκληση της παρούσας 

Γενικής Συνέλευσης, ότι αναγνωρίζουν έγκυρες και ισχυρές τις αποφάσεις της και παραιτούνται κάθε δικαιώματός τους να 

προσβάλλουν το κύρος τους. 

Ύστερα από αυτά, η προσωρινή Πρόεδρος καλεί τους παριστάμενους μετόχους να εκλέξουν οριστικό προεδρείο και 

μετά από μυστική ψηφοφορία, εκλέγονται παμψηφεί, δηλαδή με ψήφους 222.512 ως Πρόεδρος της Συνέλευσης η κα 

Σύλβια Κουτουμάνου του Ανδρέα και ως Γραμματέας και Ψηφολέκτης ο κ. Ιωάννης Γαιτανάρος του Λυκούργου.  

Στη συνέχεια η συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως: 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης 

 

 

1. ……………………………………………………………………………..….. 

2. Λήψη απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (€ 

440.000) κατά μέγιστο όριο, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο 

μετοχικό κεφάλαιο, με μείωση την ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού της 

εταιρίας. 

3. ………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 440.000€   κατά 

μέγιστο όριο, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό 

κεφάλαιο, με μείωση την ονοματικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της 

εταιρίας. 

 

Ο κοινός εκπρόσωπος των μετόχων Παναγιώτη Γαϊτανάρου, Λυκούργου Γαϊτανάρου και Μαρίας Γαϊτανάρου κ. Γιάννης 

Λαγουδάκης επαλαμβάνοντας το αίτημα του μετόχου Παναγιώτη Γαϊτανάρου, το οποίο ανέπτυξε και αναλυτικά στην 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης  Ιουνίου 2019, εκθέτει ότι, με βάση τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας για το έτος 

2018 και την εν γένει πορεία της κατά την τρέχουσα χρήση 2019, προκύπτει ότι η εταιρία μπορεί να προβεί σε μείωση 

του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι του ποσού των τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 440.000)  με επιστροφή 

μετρητών στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, με μείωση την ονοματικής αξίας 

της μετοχής.  

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης κα Σύλβια Κουτουμάνου και ο Γραμματέας και Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Δ/νων 

Σύμβουλος κ. Ιωάννης Γαϊτανάρος εκθέτουν ότι κατόπιν της από 29.6.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης, με την οποία το Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε να αναθέσει την κατάρτιση έκθεσης για την αξιολόγηση της 

προτεινόμενης μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, συντάχθηκε και παραδόθηκε στην εταιρία η από 

17.7.2019 Έκθεση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή κ. Αντώνιου Προκοπίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14511) της εταιρείας «PKF 

Ευρωελεγκτική Α.Ε.», την οποία και κατέθεσαν στα Πρακτικά.  

Απόσπασμα της παραπάνω Έκθεσης παρατίθεται στο σημείο αυτό ως εξής :  

 

<< Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό της οικονομικής αυτάρκειας της οικονομικής μονάδας και από τη λογιστική 

επιστήμη έχει γίνει παραδεκτό ότι, η σχέση 1:1 αποτελεί την ορθή αναλογία για τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις. 
Ο δείκτης αυτός, με βάση τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2018, πριν και μετά την εξεταζόμενη μείωση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 440.000,00) έχει ως εξής: 

  Πριν τη μείωση   Μετά τη μείωση 



3 

 

Ίδια 

Κεφάλαια 

 
3.414.299,56 

=12,56 

 2.974.299,56 

= 10,94 
Σύνολο 

υποχρεώσεων 

 
271.932,04  162.994,74 

 

Από τον παραπάνω δείκτη προκύπτει ότι η πιστοληπτική θέση και ικανότητα της εταιρείας παραμένει μεγάλη και μετά 

τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της και ότι η εταιρεία ευρίσκεται σε άριστη θέση. 

 

1. Γενική ρευστότητα 

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης δείχνει την ικανότητα καλύψεως των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με διαθέσιμα, 

βραχυχρόνια ρευστοποιήσιμα στοιχεία και με την προϋπόθεση της ρευστοποίησης των αποθεμάτων. 

Μια χαμηλή σχέση υποδηλώνει έλλειψη κεφαλαίου κινήσεως και πιθανή αδυναμία της επιχείρησης να εκπληρώσει τις 

μελλοντικές της υποχρεώσεις. 

Η σχέση 2:1 σύμφωνα με τα θεωρητικά πρότυπα θεωρείται η πλέον ικανοποιητική για μια υγιή χρηματοοικονομική 

μονάδα. Παρόλα αυτά η ανωτέρω θεωρητική θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή και εκ παραλλήλου να ληφθούν υπόψη, 

βασικά, το γενικό οικονομικό κλίμα αλλά και η πορεία του κλάδου, καθώς επίσης η ποιότητα, η διάρθρωση των 

κυκλοφοριακών στοιχείων, η ταχύτητα εισπράξεως των αποθεμάτων, η εποχικότητα και η εξάπλωση της. 

Ο δείκτης αυτός, με βάση τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2018, πριν και μετά την εξεταζόμενη 

μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 440.000,00) έχει ως 

εξής: 
 

  Πριν τη μείωση   Μετά τη μείωση 

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό 
 1.071.479,21 

=3,94 

 631.479,21 

=2,32 

 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
 271.932,04  271.932,04 

 

 

Από τον ανωτέρω δείκτη προκύπτει ότι, τόσο πριν όσο και μετά τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, η οικονομική 

κατάσταση της εταιρείας από απόψεως ρευστότητας και κεφαλαίου κινήσεως είναι άριστη. 

 

3. Με βάση όλα τα ανωτέρω, τα Ίδια Κεφάλαια της «εταιρείας» κρίνονται ως απολύτως επαρκή, τόσο για τις σημερινές 

οικονομικές συνθήκες της λειτουργίας της, όσο και για τις μετά την πραγματοποίηση της μείωσης του Μετοχικού 

Κεφαλαίου, αφού υπερκαλύπτουν σημαντικά το σύνολο των υποχρεώσεών της τόσο κατά την 31/12/2018 όσο και κατά 

την 31/05/2019. 

Συνεπώς, πιστεύουμε ότι η εξεταζόμενη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.» μέχρι του ποσού των τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 

440.000,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή 

μετρητών στους μετόχους, είναι δυνατό να γίνει, χωρίς να θίγεται η ικανότητα της ανωτέρω εταιρείας να ικανοποιήσει 

τους δανειστές της, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 29 έως και 31 του Νόμου 4548/2018.>> 

 

Ο κοινός εκπρόσωπος των μετόχων κ. Γιάννης Λαγουδάκης εκθέτει οτι αφού μελετήθηκε διεξοδικά η έκθεση και 

ελήφθησαν υπ’ όψιν τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης την 31/12/2018, σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία διαθέτει 

απαιτήσεις άμεσα ρευστοποιήσιμες και διαθέσιμα (ταμειακά και λογαριασμούς όψεως) συνολικού ύψους €1.071.479,21 

και το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (προμηθευτές, Δημόσιο, Ασφαλιστικές υποχρεώσεις κλπ) 

ανέρχεται κατά την παραπάνω ημερομηνία σε € 271.932,04 και παράλληλα διαπιστώθηκε ότι η εταιρία έχει 

αποπληρώσει πλήρως τις δανειακές της υποχρεώσεις προς τις Τράπεζες, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το 

μετοχικό της κεφάλαιο της εταιρίας υπερκαλύπτει τις ανάγκες της σύμφωνα και με το ισοζύγιο της 31/05/2019 καθώς 

δεν έλαβαν χώρα σημαντικές μεταβολές από 01/01/19 έως 31/05/19 και η προτεινόμενη μείωση Μετοχικού κεφαλαίου 

μέχρι του ποσού των 440.000€, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους είναι δυνατόν να γίνει, χωρίς να θίγεται η 

ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της. 

Γενομένης διεξοδικής συζήτησης επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 194.698 ψήφων επί 

συνόλου 222.512, δηλαδή με ποσοστό 87,50% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρίας κατά συνολικό ποσό τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήνα δύο ΕΥΡΩ και 

ογδόντα λεπτών (422.772,80€), με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά ένα ΕΥΡΩ και 

ενενήντα λεπτά (1,90€) και την επιστροφή του παραπάνω ποσού σε μετρητά στους μετόχους. Υπέρ της πρότασης αυτής 

ψήφισαν ο κοινός εκπρόσωπος των μετόχων Παναγιώτη Λ. Γαϊτανάρου, Λυκούργου Ι. Γαϊτανάρου και Μαρίας Ι. 
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Γαϊτανάρου κ. Γιάννης Λαγουδάκης και οι μέτοχοι κ.κ. Σωτήριος Κουτουμάνος και Ανδρέας Κουτουμάνος με το σύνολο 

των ψήφων που διαθέτουν και εκπροσωπούν στη Συνέλευση. Στην παραπάνω απόφαση της Συνέλεσης μειοψήφησε η κα 

Σύλβια Κουτουμάνου, η οποία πρότεινε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας να περιοριστεί σε ποσό 

€300.000, θεωρώντας ότι με τη μείωση που η ίδια πρότεινε, η εταιρία διατηρεί υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια και θα 

είναι σε θέση να υλοποιήσει ευχερέστερα το επενδυτικό της πρόγραμμα, διατηρώντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη 

ρευστότητα. 

Κατόπιν της παραπάνω απόφασης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα, δηλαδή με ψήφους  222.512 , που 

εκπροσωπούν το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, το ΔΣ της εταιρίας να ενεργήσει 

ο,τιδήποτε απαιτείται για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασής της και περαιτέρω αποφασίζει ομόφωνα δηλαδή με 

ψήφους  222.512, που εκπροσωπούν το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, την τροποποίηση 

του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως: 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύσταση της στο ποσό των 170.000.000 δρχ.  

καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου δι εισφοράς σε είδος και δια μετρητών, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες (17.000) 

μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. 

Με απόφαση του Δ.Σ. της 27-12-1989 (Πρακτικό 6/89) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 

40.000.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή της απόφασης Ε 

2665/88 εκ δραχμών 11.180.000 και δια καταθέσεως μετρητών εκ δραχμών 28.820.000 δια εκδόσεως 1.118 

ονομαστικών μετοχών και 2.882 ανωνύμων μετοχών αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, του μετοχικού κεφαλαίου ανελθόντος εις 

το ποσόν των 210.000.000 δραχμών. 

Με απόφαση του Δ.Σ. της 10-12-1990 (Πρακτικό 12/90) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 

30.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 240.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 

ονομαστικές μετοχές και 5.882 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη. 

Με απόφαση της τακτικής Γ.Σ της 29-6-1991 (Πρακτικό 3/91) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 

23.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 263.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 

ονομαστικές μετοχές και 8.182 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη. 

Με απόφαση της τακτικής Γ.Σ της 16-3-1992 (Πρακτικό 4/92) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 

15.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 278.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 

ονομαστικές μετοχές και 9.682 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη. 

Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ της 30-11-1993 (Πρακτικό 7/93) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 

254.080.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του 

Ν.2065/92 εκ δρχ. 74.080.000 και δια καταθέσεως μετρητών εκ δραχμών 180.000.000 δια εκδόσεως 25.408 ανωνύμων 

μετοχών αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, ώστε τελικώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ύψος των 532.080.000 

δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 35.090 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, το σύνολο των 

οποίων ανήκε εξ ημισείας στους τότε μετόχους κ.κ. Λυκούργο Γαϊτανάρο και Κων/νο Κουτουμάνο. 

Με την από 28-11-1998 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση κατά εβδομήντα 

επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (77.920.000)δρχ., δια κεφαλαιοποιήσεως της αναπροσαρμογής των 

παγίων της εταιρίας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και την Ε.2665/88 και δι’ εισφοράς μετρητών, κατόπιν 

τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και την έκδοση επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο 

(7.792) ανωνύμων μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, ανερχόμενο τότε το Μετοχικό Κεφάλαιο 

σε εξακόσια δέκα εκατομμύρια (610.000.000) δρχ. καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου δι’ εισφοράς σε είδος και μετρητών 

διαιρούμενο σε 61.000 μετοχές ονομαστικές και ανώνυμες, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ.  

Με την από 16-06-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε : 

1) Η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 5.000 δρχ. με παράλληλη αύξηση των 

μετοχών από 61.000 σε 122.000. 

2) Η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 146.095 δρχ. δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 

5.000 σε 4.998,8025 δραχμές και 

3) Η   μετατροπή του μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. 

 Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 609.853.905 δραχμές ή 1.789.740 Ευρώ, 

διαιρούμενο σε 122.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δραχμών ή 14,67 ευρώ η κάθε μία που αναλύονταν ως 

ακολούθως: 

Α. Ονομαστικές μετοχές:  36.236 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δρχ. ή 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

181.136.607 δρχ. ή 531.582,12 Ευρώ. 
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Β. Ανώνυμες μετοχές: 85.764 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δρχ. ή 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

428.717.298 δρχ. ή 1.258.157,88 Ευρώ. 

Μετά την 1/1/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.789.740 Ευρώ και διαιρείται σε 122.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας   14,67 ευρώ η κάθε μία που αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ονομαστικές μετοχές: 36.236 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 531.582,12 Ευρώ. 

Β. Ανώνυμες μετοχές: 85.764 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.258.157,88 Ευρώ. 

Με την από 24-6-2006 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της εταιρίας δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των 

διατάξεων του Ν.2065/92 κατά Πεντακόσιες ογδόντα τρεις Χιλιάδες Πεντακόσια δέκα τρία Ευρώ και Ενενήντα δύο 

λεπτών (€ 583.513,92) με έκδοση Τριάντα εννέα Χιλιάδων Επτακοσίων εβδομήντα έξι (39.776) νέων Ανωνύμων 

μετοχών ονομαστικής Αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών ( € 14,67 ) εκάστη οι οποίες διανεμήθηκαν 

δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, κατ αναλογία των μετοχών που κατείχαν. 

Μετά  τα  ανωτέρω  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  της εταιρίας  ανήλθε  σε Δύο  εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρεις 

χιλιάδες διακόσια πενήντα τρία ευρώ και Ενενήντα δύο λεπτά (€ 2.373.253,92) κατανεμημένο σε Εκατόν Εξήντα Μία 

χιλιάδες Επτακόσιες εβδομήντα έξι (161.776) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών 

(€14,67) εκάστη που αναλύονταν ως ακολούθως: 

Α. Ονομαστικές μετοχές : Τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα έξι (36.236 μετοχές), ονομαστικής αξίας Δέκα 

Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 14,67 )   εκάστη και συνολικής αξίας Πεντακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων 

Πεντακοσίων Ογδόντα δύο Ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 531.582,12 ). 

Β. Ανώνυμες μετοχές: Εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες Πεντακόσιες σαράντα (125.540) μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα 

Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 14,67 )   εκάστη και συνολικής αξίας Ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων 

σαράντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 1.841.671,80 ). 

Μετά την αύξηση της 24/6/2006 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές: 

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 18.118 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

265.791,06 ευρώ ,καθώς και 62.770 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

920.835,90 ευρώ, και συνολικά 80.888 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.186.626,96 

ευρώ. 

2. Κουτουμάνου Σύλβια 4.530 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

66.455,10 ευρώ , καθώς και 15.692 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

230.201,64 ευρώ και συνολικά 20.222 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 296.656,74 

ευρώ . 

3. Κουτουμάνος Σωτήριος 6.794 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

99.667,98 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

345.317,13 ευρώ, και συνολικά 30.333 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 444.985,11 

ευρώ . 

4. Κουτουμάνος Ανδρέας 6.794 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

99.667,98 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

345.317,13 ευρώ, και συνολικά 30.333 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 444.985,11 

ευρώ.  

Με την από 24-5-2008 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας δια 

εισφοράς μετρητών κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών 

(400.432,32€ ), προς κάλυψη αποκλειστικά και μόνο της υποχρεωτικής ιδίας συμμετοχής της εταιρίας ως φορέα του 

επενδυτικού έργου της που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου της ΄΄ΡΗΑRΑΕ 

ΡΑLACE΄΄ στην Καλαμάτα, 4**** ( Α΄ τάξης) , δυναμικότητας 76 δωματίων και 139  κλινών, για το οποίο θα 

υποβάλλει αίτησή της προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Περιφερείας , Διεύθυνση σχεδιασμού και 

ανάπτυξης , τμήμα κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης, με την οποία θα ζητά την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 

3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της αυτού, με το κίνητρο της επιχορήγησης, δι' εκδόσεως 27.296 

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μία 14,67.  

  Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 2.773.686,24 € διαιρούμενο σε 

189.072 ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας κάθε μιας  14,67€. 

Μετά την αύξηση της 24/5/2008 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές: 

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

466.007,22 ευρώ ,καθώς και 62.770 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

920.835,90 ευρώ, και συνολικά 94.536 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.386.843,12 

ευρώ. 

2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 
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116.509,14 ευρώ , καθώς και 15.692 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

230.201,64 ευρώ και συνολικά 23.634 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 346.710,78 

ευρώ . 

3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

174.749,04 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

345.317,13 ευρώ, και συνολικά 35.451 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 520.066,17 

ευρώ . 

4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

174.749,04 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

345.317,13 ευρώ, και συνολικά 35.451 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 520.066,17 

ευρώ . 

Με την από 30-6-2010 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της εταιρίας δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των 

διατάξεων του Ν.2065/92 κατά τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά ( € 

490.564,80 ) με έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (33.440) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής 

Αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά Λεπτών ( € 14,67 ) εκάστη , οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους 

παλαιούς μετόχους, κατ’ αναλογία των μετοχών που κατέχουν. 

Μετά  τα  ανωτέρω  το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες 

διακόσια  πενήντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά ( € 3.264.251,04 ) κατανεμημένο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες 

πεντακόσιες δώδεκα   ( 222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά Λεπτών ( € 14,67 )  

εκάστη .  

Μετά την αύξηση της 30/6/2010 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές: 

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

466.007,22 ευρώ ,καθώς και 79.490 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

1.166.118,30 ευρώ, και συνολικά 111.256 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

1.632.125,52 ευρώ. 

2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

116.509,14 ευρώ , καθώς και 19.872 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

291.522,24 ευρώ και συνολικά 27.814 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 408.031,38 

ευρώ . 

3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

174.749,04 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

437.298,03 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 612.047,07 

ευρώ . 

4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

174.749,04 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

437.298,03 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 612.047,07 

ευρώ . 

Με την από 5-3-2016 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα τριών ευρώ 

και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€ 249.213,44) , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δεκατέσσερα ευρώ 

και εξήντα επτά λεπτά (€ 14,67) σε δεκατρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 13,55), και επιστροφή κεφαλαίου με 

καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού του ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 1,12)  ανά μετοχή.  

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων δέκα πέντε 

χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών ( € 3.015.037,60), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες 

πεντακόσιες δώδεκα   ( 222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€ 13,55) η κάθε 

μία.  

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της 5/3/2016 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω 

μετοχές: 

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

430.429,30 ευρώ ,καθώς και 79.490 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

1.077.089,50 ευρώ, και συνολικά 111.256 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

1.507.518,80 ευρώ. 

2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

107.614,10 ευρώ , καθώς και 19.872 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

269.265,60 ευρώ και συνολικά 27.814 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 376.879,70 
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ευρώ . 

3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

161.407,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

403.911,95 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 565.319,55 

ευρώ . 

4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

161.407,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

403.911,95 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 565.319,55 

ευρώ . 

Με την από 17-2-2018 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (€ 

389.396,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας από δεκατρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 

13,55) σε ένδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 11,80) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 

ποσού του  ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών          (€ 1,75) ευρώ ανά μετοχή.  

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων 

είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών ( € 2.625.641,60), διαιρούμενο σε διακόσιες 

είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα ( 222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας ένδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 

11,80) η κάθε μία.  

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της 17/2/2018 αντιστοιχούσαν στους μετόχους οι πιο κάτω 

μετοχές:Κληρονόμοι Γαϊτανάρου Φιλάνθης, δηλαδή Παναγιώτης Λ. Γαϊτανάρος, Λυκούργος Ι. Γαϊτανάρος  και Μαρία Ι. 

Γαϊτανάρου)  31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 374.838,80 ευρώ 

,καθώς και 79.490 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 937.982,00 ευρώ, και 

συνολικά 111.256 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.312.820,80 ευρώ. 

1. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

93.715,60 ευρώ , καθώς και 19.872 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

234.489,60 ευρώ και συνολικά 27.814 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 328.205,20 

ευρώ . 

2. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

140.561,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

351.746,20 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 492.307,80 

ευρώ . 

3. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

140.561,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 

351.746,20 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,80 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 492.307,80 

ευρώ. 

Με την από 20-7-2019 απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο 

ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτών (€ 422.772,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά ένα ΕΥΡΩ 

και ενενήντα λεπτά (1,90€) από έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 11,80) σε εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (€ 9,90) και 

επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού του  ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 1,90) ανά 

μετοχή.  

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακόσιες δύο 

χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€2.202.868,80) διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο 

χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) μετοχές ονομαστική αξίας εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών(€ 9,90) έκαστη. 

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αντιστοιχούν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές: 

1. Από κοινού: Παναγιώτης Γαϊτανάρος 50% εξ αδιαιρέτου, Λυκούργος Γαϊτανάρος 25% εξ αδιαιρέτου, Μαρία 

Γαϊτανάρου 25% εξ αδιαιρέτου, συνολικά 111.256 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 9,90 ευρώ εκάστη και 

συνολικής αξίας 1.101.434,40 ευρώ. 

2. Σύλβια Κουτουμάνου συνολικά 27.814 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 9,90 ευρώ εκάστη και 

συνολικής αξίας 275.358,60 ευρώ. 

3. Σωτήριος Κουτουμάνος συνολικά 41.721 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 9,90 ευρώ εκάστη και 

συνολικής αξίας 413.037,90 ευρώ. 

4. Ανδρέας Κουτουμάνος συνολικά 41.721 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 9,90 ευρώ εκάστη και 

συνολικής αξίας 413.037,90 ευρώ. 
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Ύστερα από αυτά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση, στις 1:30 της 21/7/2019,  

συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικά τηρούμενο βιβλίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.  
 

            Η Πρόεδρος             Ο Γραμματέας και Ψηφολέκτης 

       

 

 

   Σύλβια Κουτουμάνου                                                                            Ιωάννης  Γαιτανάρος                                                       

 

 

Οι παριστάμενοι στην Τακτική Γ.Σ. μέτοχοι της εταιρίας 

 

 
 

 

Σύλβια Κουτουμάνου                Γιάννης Αντ.Λαγουδάκης  

Ως Κοινός Εκπρόσωπος των  

Παναγιώτη Γαϊτανάρου,                                                                                                          

Λυκούργου Γαϊτανάρου και  

                   Μαρίας Γαϊτανάρου 
Σωτήριος Κουτουμάνος                                                  

 

 

Ανδρέας Κουτουμάνος 

 

 

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο Αποσπάσματος 

Από Το Βιβλίο Πρακτικών ΓΣ 

Καλαμάτα 21-07-2019 

Η Πρόεδρος του ΔΣ 

 

 

 
Σύλβια Κουτουμάνου  

 


