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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Α Σ Η Σ 

 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

«D.L.B.  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» 

Λ. Βουλιαγµένης 107 Γλυφάδα ΤΚ. 16674 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 122129001000 

ΤΗΣ 26ης  Φεβρουαρίου 2019 
 
 
Στο ∆ήµο Γλυφάδας, επί της οδού Λ. Βουλιαγµένης 107, σήµερα την 26η Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 15:00 π.µ. συνήλθαν οι κ.κ  µέτοχοι της εταιρείας µε την επωνυµία  «D.L.B. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι περί 

συµµετοχής διατυπώσεις και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µετόχων. 

 

Κατά τη συνέλευση αυτή παρέστησαν οι παρακάτω µέτοχοι: 

1. Βασίλειος Ζούλοβιτς 

2. Ευαγγελία Καλοξύλου  

 

Οι παραπάνω µέτοχοι κατέθεσαν τις µετοχές τους για να συµµετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και 

καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας µε ένδειξη του αριθµού των µετοχών και των ψήφων που έχει κάθε µέτοχος. 

 
Πίνακας των µετόχων και  

που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου 

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 

26/2/2019 
 

Α/Α 
Επώνυµο Στοιχεία ∆ιεύθυνσης Αριθµός 

Παριστάµενος µέτοχος / 
∆ικαιούχος Ψήφου ή 

Αντιπρόσωπος Αριθµός 

 Μετοχών 
Αντιπρόσωπος ∆ιεύθυνση 

ψήφων 

1 Βασίλειος Ζούλοβιτς Μυριβήλη 4 Βούλα 8.640.000 Αυτοπροσώπως  8.640.000 

2 Ευαγγελία Καλοξύλου Μυριβήλη 4 Βούλα  2.880.000 Αυτοπροσώπως  2.880.000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 11.520.000  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΨΗΦΩΝ 11.520.000 

  
 
Έτσι διαπιστώθηκε ότι στην Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση παρίστανται µέτοχοι που έχουν το 100% του 

καταβληµένου µετοχικού  κεφαλαίου .  

 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε οµόφωνα το οριστικό Προεδρείο που αποτελείται από τον κ. Βασίλειο Ζούλοβιτς ως 

Πρόεδρο και την κα. Ευαγγελία Καλοξύλου ως Γραµµατέα. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εισέλθει στη συζήτηση του µόνου θέµατος της 

ηµερησίας διατάξεως. 
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Θέµα µόνο: Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες 

διακόσια ευρώ (115.200) µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους και µείωση της ονοµαστικής αξίας 

όλων των µετοχών κατά ένα λεπτό (0,01) του ευρώ. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 

του Καταστατικού. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επί του θέµατος αυτού ανέφερε ότι η εταιρεία διαθέτει υψηλή ρευστότητα 

άνω των 600 χιλ ευρώ µε  βάση το ισοζύγιο της 31/12/2018. 

 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους πιστωτές της εξυπηρετούνται κανονικά και δεν υφίστανται 

ληξιπρόθεσµες οφειλές.  

Ειδικά οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους οµολογιούχους δανειστές της εξοφλούνται εµπρόθεσµα και είναι 

πλήρως διασφαλισµένες µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις πολύ µεγαλύτερης αξίας από το υπόλοιπο των 

οµολογιακών δανείων.   

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι  τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατόν 

δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (115.200) µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους. Η µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου, θα γίνει µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των έντεκα εκατοµµυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων 

(11.520.000) µετοχών της εταιρείας κατά ένα λεπτό  (0,01) του ευρώ ανά µετοχή, δηλαδή η ονοµαστική αξία 

κάθε µετοχής θα µειωθεί σε πενήντα πέντε (0,55) λεπτά του ευρώ από πενήντα έξι λεπτά (0,56) του ευρώ που 

είναι σήµερα. Οι µέτοχοι της εταιρείας για κάθε µία (1) µετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή το ποσό του 

ενός λεπτού (0,01) του ευρώ.  

Για την ανωτέρω µείωση του µετοχικού κεφαλαίου η εταιρεία έλαβε την έγκριση των οµολογιούχων δανειστών 

της, σύµφωνα µε την 25/2/2019  επιστολή της Τραπέζης Πειραιώς που είναι εκπρόσωπος των οµολογιούχων 

δανειστών. Η επιστολή αυτή προσαρτάται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού. 

 

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, οµόφωνα αποφασίζει τη µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια (115.200) ευρώ µε επιστροφή µετρητών 

στους µετόχους, δια µειώσεως της ονοµαστικής αξίας των έντεκα εκατοµµυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων 

(11.520.000) µετοχών της εταιρείας κατά ένα λεπτό  (0,01) του ευρώ ανά µετοχή, δηλαδή µε µείωση της 

ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής σε πενήντα πέντε (0,55) λεπτά του ευρώ από πενήντα έξι λεπτά (0,56) του 

ευρώ που είναι σήµερα. Οι µέτοχοι της εταιρείας για κάθε µία (1) µετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή το 

ποσό του ενός λεπτού (0,01) του ευρώ.  

 

 

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 

Καταστατικού ως ακολούθως:   



 3 

 

 

 

«ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, κατά τη σύσταση της, είχε ορισθεί σε είκοσι 

εκατοµµύρια (20.000.000) διαιρούµενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων 

(1.000) δραχµών η κάθε µία. 

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 24.5.2000 εγκρίθηκε η αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά εννιακόσια ογδόντα εκατοµµύρια (980.000.000) δραχµές, στο οποίο 

αντιστοιχούν εννιακόσια ογδόντα χιλιάδες (980.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) 

δραχµών η κάθε µία. 

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 4.7.2000 εγκρίθηκε η αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά ένα δισεκατοµµύριο (1.000.000.000) δραχµές, στο οποίο αντιστοιχούν 

ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. 

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 16.10.2000 εγκρίθηκε η αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά ένα δισεκατοµµύριο (1.000.000.000) δραχµές, στο οποίο αντιστοιχούν 

ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. 

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 20.12.2000 εγκρίθηκε η αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά διακόσια εκατοµµύρια (200.000.000) δραχµές, στο οποίο αντιστοιχούν 

διακόσιες χιλιάδες (200.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. 

Στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 9.3.2001 εγκρίθηκε η µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου κατά οκτακόσια εκατοµµύρια (800.000.000) δραχµές, δηλαδή από τρία δισεκατοµµύρια διακόσια 

εκατοµµύρια (3.200.000.000) δραχµές σε δύο δισεκατοµµύρια τετρακόσια εκατοµµύρια (2.400.000.000) 

δραχµές µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από χίλιες (1.000) δραχµές σε εφτακόσιες 

πενήντα (750) δραχµές η κάθε µία . 

ζ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30.9.2001 εγκρίθηκε η αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου µε εισφορά πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) µετοχών της εταιρείας "NEW MILLENNIUM 

INVESTMENTS Α.Ε.Ε.Χ." αξίας τριακοσίων ογδόντα δύο εκατοµµυρίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (382.095.000) 

δραχµών, στο οποίο αντιστοιχούν πεντακόσιες εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (509.460) ανώνυµες µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχµών η κάθε µία . 

η) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 31.12.2001 εγκρίθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

ύψους εξακοσίων είκοσι πέντε εκατοµµυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων (625.405.000) δραχµών που θα 

καλυφθεί : 1) µε εισφορά είκοσι µία χιλιάδων εξήντα (21.060) µετοχών της εταιρείας "ΙΘΑΚΗ ΕΚΕΣ Α.Ε." αξίας 

είκοσι τεσσάρων εκατοµµυρίων εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (24.197.940) δραχµών, 2) 

µε εισφορά τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα (4.140) µετοχών της εταιρείας "INTERLEASE - INFOBANK 

Α.Ε." αξίας σαράντα εκατοµµυρίων εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (40.629.960) δραχµών,  

3) µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους µετόχους που ανέρχονται την 31η ∆εκεµβρίου 

2001 σε τετρακόσια ενενήντα εκατοµµύρια οκτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δώδεκα 
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(490.897.912) δραχµές, 4) µε καταβολή εξήντα εννέα εκατοµµυρίων εξακοσίων εβδοµήντα εννέα χιλιάδων 

εκατόν ογδόντα οκτώ (69.679.188) δραχµών σε µετρητά. 

 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 31.12.2001 εγκρίθηκε η µετατροπή του µετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας από τρία δισεκατοµµύρια τετρακόσια επτά εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες 

(3.407.500.000) δραχµές σε δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ, η µείωση της ονοµαστικής αξίας των 

µετοχών από επτακόσια πενήντα (750) δραχµές σε τριακόσιες σαράντα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά 

(340,75) η κάθε µία και η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας σε ένα (1) ευρώ η κάθε µία . 

θ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 14.2.2003 τροποποιήθηκε η σχετική απόφαση της από 31.12.2001 

Γενικής Συνέλευσης ως προς την κάλυψη της ανωτέρω αύξησης εξακοσίων είκοσι πέντε εκατοµµυρίων 

τετρακοσίων πέντε χιλιάδων (625.405.000) δραχµών που καλύφθηκε ως εξής : 1) µε εισφορά είκοσι χιλιάδων 

διακοσίων (20.200) µετοχών της εταιρείας "ΙΘΑΚΗ ΕΚΕΣ Α.Ε." αξίας είκοσι τριών εκατοµµυρίων διακοσίων 

εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (23.209.800) δραχµών, 2) µε εισφορά τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα (4.140) 

µετοχών της εταιρείας "INTERLEASE - INFOBANK Α.Ε." αξίας σαράντα εκατοµµυρίων εξακοσίων είκοσι εννέα 

χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (40.629.960) δραχµών, 3) µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας προς 

τους µετόχους που ανέρχονται την 31η ∆εκεµβρίου 2001 σε τετρακόσια ενενήντα εκατοµµύρια οκτακόσιες 

ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δώδεκα (490.897.912) δραχµές, 4) µε καταβολή εβδοµήντα εκατοµµυρίων 

εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ (70.667.328) δραχµών σε µετρητά. 

ι) Με την από 28/9/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίστηκε η µείωση του 

µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000) ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής 

αξίας όλων των µετοχών κατά σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40) για κάλυψη ισόποσων ζηµιών παρελθουσών 

χρήσεων. 

ια) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 18/11/2005 εγκρίθηκε η αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (204.000) ευρώ 

µε έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (340.000) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης εξήντα λεπτών 

(0,60) του ευρώ.  

ιβ)  Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30/6/2006 αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο 

µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (228.000) ευρώ µε έκδοση 

τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης εξήντα λεπτών (0,60) του 

ευρώ. 

ιγ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28/6/2007 αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο 

µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (480.000) ευρώ µε έκδοση 

οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ. 

ιδ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 05.06.2012 εγκρίθηκε η µείωση του 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό διακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (230.400,00) µε 

µείωση της ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών κατά δύο λεπτά (0,02) του ευρώ για κάλυψη ισόποσων 

ζηµιών παρελθουσών χρήσεων και η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό διακόσιες τριάντα 

χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (230.400,00) µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών κατά δύο λεπτά 

(0,02) του ευρώ µε καταβολή µετρητών. 
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ιε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 2ας Ιουλίου 2014 µειώθηκε το µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ (345.600) µε µείωση της 

ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών κατά τρία λεπτά (0,03) του ευρώ µε επιστροφή µετρητών στους 

µετόχους. 

ιζ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30ης Ιουνίου 2015: 

1) αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό  εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων Ευρώ 

(115.200,00€), µε  Κεφαλαιοποίηση ισόποσου Αποθεµατικού σχηµατισθέντος από ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής 

Αξίας Ακινήτων του Ν.2065/92, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής κατά 0,01 Ευρώ  ήτοι από 

0,57 λεπτά του ευρώ σε 0,58 λεπτά του ευρώ. 2) µειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό  

εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (115.200,00€), µε µείωση της ονοµαστικής αξίας όλων των 

µετοχών κατά ένα λεπτό (0,01) του ευρώ από 0,58 λεπτά του ευρώ σε 0,57 λεπτά του ευρώ,  µε επιστροφή 

µετρητών στους µετόχους. 

ιη) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 15ης Ιανουαρίου 2016 µειώθηκε το µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (115.200,00€) µε µείωση της 

ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών κατά ένα λεπτό (0,01) του ευρώ µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους. 

ιθ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 26ης Φεβρουαρίου 2019 µειώθηκε το 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (115.200,00€) µε µείωση 

της ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών κατά ένα λεπτό (0,01) του ευρώ µε επιστροφή µετρητών στους 

µετόχους. 

Έτσι σήµερα, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατοµµυρίων τριακοσίων τριάντα 

έξι χιλιάδων (6.336.000) ευρώ, διαιρούµενο σε έντεκα εκατοµµύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες  (11.520.000) 

ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης πενήντα πέντε λεπτών (0,55) του ευρώ». 

.   

Μετά την εξάντληση του µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έληξε η συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης  και υπεγράφη το παρόν πρακτικό. 

 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Γ.Σ.                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ. 
 
 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΟΞΥΛΟΥ  

 
 


