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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 
με Αρ. ΓΕΜΗ 050787044000 και Α.Φ.Μ. 099981032. 

 
 

Στο Βόλο, την 31 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. και στα επί 

της οδού Ξενοφώντος & Θρακών γραφεία της εταιρείας ‘ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε.’, συνήλθαν οι μέτοχοί της σε έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση με 

τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης: 

 

1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. 

 
Στη συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας κ. Γεράσιμος 

Καλλίγερος, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Σταύρο Νάκο 

και κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας. 

Δεν υπήρξε πρόσκληση ούτε τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που 

ορίζει ο Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση, ωστόσο,  συνέρχεται - συνεδριάζει 

νόμιμα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του ως άνω νόμου, δοθέντος 

ότι συμφώνησαν και μετέχουν σε αυτή όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι 

εκπροσωπούν το σύνολο (100,00%) του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως προκύπτει 

και από τον πίνακα που ακολουθεί: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΕΤΟΧΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ 

1. INCOTEL LTD Τιμ. Βάσσου αριθμός 22 
Αθήνα – Πλατεία Μαβίλη 

699.000 

2.ΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αγ. Γεωργίου 29, Βόλος 636.750 

3.ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ογλ 29-31, Βόλος 212.250 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.548.000 

 

 Ουδείς δε αντιλέγει στη διεξαγωγή της παρούσης Αυτοκλήτου Καθολικής 

Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 

121&5 του Ν.4548/2018. 

 Επομένως ο πίνακας επικυρώνεται, μη υποβληθείσης καμίας ένστασης επ΄ 

αυτού και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεμάτων της ημερησίας διάταξης. 
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 Κατόπιν ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον κ. 

Γεράσιμο Καλλίγερο και Γραμματέα τον κ. Σταύρο Νάκο στον οποίο αναθέτει να 

ασκήσει και καθήκοντα ψηφολέκτη. Ακολούθως, υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος 

οριστικού Προεδρείου εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των 

θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω της ακύρωσης  

μετοχών της.  

Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος εισηγείται όπως 

ληφθεί απόφαση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των 

Ευρώ τριών  εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι 

ευρώ (€ 3.777.120,00), λαμβανομένου υπ’ όψη ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 

καλύπτει τις κεφαλαιακές της ανάγκες.  

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται όπως η μείωση πραγματοποιηθεί με 

μείωση της ονομαστικής αξίας των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα οκτώ 

χιλιάδων (1.548.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ 

εκάστης, με νέα ονομαστική αξία κάθε μετοχής πενήντα έξι λεπτών (0,56) ευρώ. 

 Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι κατά ένα μέρος ονομαστική με 

σκοπό το συμψηφισμό ζημιών και κατά το υπόλοιπο πραγματική με την επιστροφή 

κεφαλαίου στους μετόχους με την καταβολή μετρητών. 

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ανακοίνωσε ότι υπάρχει 

ανάγκη να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με σκοπό τον συμψηφισμό 

ζημιών των προηγουμένων χρήσεων, με παράλληλη διαγραφή ζημιών της εταιρείας 

από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», πρότεινε δε στην Γενική Συνέλευση, η 

μείωση να γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των ενός εκατομμυρίου 

πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (1.548.000) ονομαστικών μετοχών, 

ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης, με νέα ονομαστική αξία (1,92487) 

ευρώ, ούτως ώστε να επέλθει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν του 

ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων 

ενός(1.664.301,00) ευρώ και κατά το ισόποσο των του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων 

εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενός (1.664.301,00) ευρώ, να γίνει διαγραφή 

ζημιών της εταιρείας από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα σε Νέον». 

Επίσης στη συνέχεια να μειωθεί περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

κατά ποσό δύο εκατομμυρίων εκατό δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεννιά 

(2.112.819,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των ενός εκατομμυρίου 
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πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (1.548.000) ονομαστικών μετοχών 

ονομαστικής αξίας πλέον (1,92487) ευρώ, με νέα ονομαστική αξία κάθε μετοχής 

(0,56) ευρώ ούτως ώστε να επέλθει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν 

των δύο εκατομμυρίων εκατό δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεννιά  

(2.112.819,00) ευρώ που προκύπτουν από την ως άνω μείωση της ονομαστικής 

αξίας των μετοχών και το αντίστοιχο ποσοστό καταβληθεί – τοις μετρητοίς – στους 

Μετόχους της Εταιρείας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό της 

κεφάλαιο και δη : 

1. ποσό 954.044 όπως καταβληθεί στην εκ των μετόχων INCOTEL LTD. 

2. ποσό 869.081 όπως καταβληθεί στον εκ των μετόχων  Σταύρο Νάκο . 

3. ποσό 289.694 όπως καταβληθεί στον εκ των μετόχων Κωνσταντίνο Νάκο. 

 Έτσι μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 

οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (866.880,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 

ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (1.548.000) ονομαστικές 

μετοχές ονομαστικής αξίας (0,56) ευρώ εκάστης τις οποίες κατέχουν οι μέτοχοι ως 

εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΕΤΟΧΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ 

1. INCOTEL LTD Τιμ. Βάσσου αριθμός 22 
Αθήνα – Πλατεία Μαβίλη 

699.000 

2. ΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αγ. Γεωργίου 29, Βόλος 636.750 

3. ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ογλ 29-31, Βόλος 212.250 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.548.000 

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι, ως προκύπτει από τα 

οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας και κατόπιν της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού της 

κεφαλαίου, η Εταιρία θα είναι σε θέση  να ικανοποιήσει τους δανειστές της. 

Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι μετά την μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρούσα Γενική Συνέλευση, τα ίδια Κεφάλαια 

της Εταιρίας θα είναι επαρκή και επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να συντρέξουν οι 

προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.  

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν συζήτησης, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει  την 

άνω εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά 

χιλιάδων εκατό είκοσι ευρώ (€ 3.777.120,00) με   μείωση της ονομαστικής αξίας των 

ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ( 1.548.000) ονομαστικών 

μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης, με νέα ονομαστική αξία κάθε 

μετοχής (0,56) ευρώ. 
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Η μείωση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί αρχικά με μείωση της 

ονομαστικής αξίας των ονομαστικών μετοχών κατά 1,07513 ευρώ κάθε μετοχής,  

ούτως ώστε να επέλθει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν του ενός 

εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενός (1.664.301,00) 

ευρώ που προκύπτουν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 

1,07513 Ευρώ κάθε μετοχής, και κατά το ισόποσο του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων 

εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενός (1.664.301,00) ευρώ, να γίνει διαγραφή 

ζημιών της εταιρείας από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα σε Νέον». 

 Επίσης στη συνέχεια να μειωθεί περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

κατά ποσό δύο εκατομμυρίων εκατό δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεννιά  

(2.112.819,00) ευρώ με την με μείωση της ονομαστικής αξίας των ονομαστικών 

μετοχών  κατά 1,36487 ευρώ κάθε μετοχής, ούτως ώστε να επέλθει μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των δύο εκατομμυρίων εκατό δώδεκα χιλιάδων 

οκτακοσίων δεκαεννιά  (2.112.819,00) ευρώ  και το αντίστοιχο ποσοστό καταβληθεί – 

τοις μετρητοίς – στους Μετόχους της Εταιρείας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους 

στο μετοχικό της κεφάλαιο και δη : 

1. ποσό 954.044 όπως καταβληθεί στην εκ των μετόχων INCOTEL LTD. 

2. ποσό 869.081 όπως καταβληθεί στον εκ των μετόχων  Σταύρο Νάκο . 

3. ποσό 289.694 όπως καταβληθεί στον εκ των μετόχων Κωνσταντίνο Νάκο. 

Έτσι μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 

οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (866.880,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 

1.548.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 0,56 ευρώ τις 

οποίες κατέχουν οι μέτοχοι ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΕΤΟΧΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ 

1. INCOTEL LTD Τιμ. Βάσσου αριθμός 22 
Αθήνα – Πλατεία Μαβίλη 

699.000 

2. ΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αγ. Γεωργίου 29, Βόλος 636.750 

3. ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ογλ 29-31, Βόλος 212.250 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.548.000 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.  

Εν όψει των -κατά τα ανωτέρω- αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, ο 

Πρόεδρος εισηγείται την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.  
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Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει 

ομοφώνως την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο θα 

διαμορφωθεί ως ακολούθως:  

«Άρθρο 5  

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Α)του άρθρου  5 παράγραφος 1 του καταστατικού ως εξής: 

«Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων 

εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (4.644.000,00) Ευρώ και 

διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα οχτώ χιλιάδες ονομαστικές 

μετοχές (1.548.000,00) ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια.» 

 Με την από 31/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ίδιας Έκτακτης 

Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

μειώθηκε κατά ποσό Ευρώ τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά 

χιλιάδων εκατό είκοσι ευρώ (€ 3.777.120,00). Μετά την εν λόγω μείωση, το μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες 

οκτακόσια ογδόντα (866.880,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 1.548.000 ονομαστικές 

μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 0,56 ευρώ. 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αναθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο να 

πραγματοποιήσει την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 

τα ανωτέρω και  στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στη σύνταξη 

και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού, στο οποίο θα ενσωματώνεται η 

παρούσα τροποποίηση, προκειμένου να δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 13 Ν.4548/2018, 

και στην σύμφωνα με το νόμο υποβολή των εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο.  

Μετά από αυτά επειδή δεν υπήρξε, ούτε προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση, 

λύεται η συνεδρίαση και το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 

 

Το παρόν υπογράφεται ως εξής: 

ΟΙ  ΜΕΤΟΧΟΙ 

 
 
 
Για  την INCOTEL LTD          Σταύρος Νάκος                    Κων/νος Νάκος   
 
 

 

 




