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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 11α ν.3371/2005) 
 
Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της περιέχει πληροφορίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του 
Ν.3371/2005. 
 
1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου. 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 12.109.500 και διαιρείται σε 13.162.500 µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας € 0,92 έκαστη. Με την από 15/06/2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων 
αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού  κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 526.500 µε κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών που προέκυψαν από την αναπροσαρµογή αξίας παγίων και ειδικών αποθεµατικών από 
έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από € 0,92 σε 
€ 0,96. Η ανωτέρω αύξηση δεν έχει εγκριθεί µέχρι σήµερα από τις αρµόδιες αρχές και δεν απεικονίζεται 
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 
στην κατηγορία Μεσαίας-Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές µε 
δικαίωµα ψήφου. 
 
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας. 
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί 
στη µεταβίβαση από το καταστατικό της. 
 
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεως του Π.∆. 
51/1992. 
Η κα Μιράντα-Ευστρατία Σφακιανάκη-Τάκη κατέχει µε ηµεροµηνία 22.03.2007 ποσοστό 45,59% του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η κα Αικατερίνη Σφακιανάκη-Πλατιά κατέχει µε ηµεροµηνία 
22.03.2007 ποσοστό 27,19% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ο κ. Σταύρος Τάκη κατέχει µε 
ηµεροµηνία 22.03.2007 ποσοστό 5,67% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
4. Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
 
5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 
∆εν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 
 
6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρίας. 
∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται 
περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από 
τις µετοχές της. 
 
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
τροποποίηση του καταστατικού. 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 
 
8. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων 
µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία 
υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και µέσα σε πέντε έτη από 
την σχετική απόφαση αυτής, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα µε απόφαση του που λαµβάνεται 
µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του: α) να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο 
µε την έκδοση νέων µετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού 
κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική 
Συνέλευση και β) να εκδίδει οµολογιακό δάνειο για ποσό όµως που δεν µπορεί να υπερβεί το µισό του 
καταβεβληµένου ήδη µετοχικού κεφαλαίου κατά την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης της 
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Γενικής Συνέλευσης, δια της εκδόσεως οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. 
 
9. Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, 
τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας 
πρότασης και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής. 
∆εν υφίσταται τέτοια συµφωνία. 
 
10. Κάθε συµφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει µε τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου 
ή µε το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή 
απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της 
δηµόσιας πρότασης. 
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε τα µέλη του ∆ιοικητικού 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 απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 
 
 

 
 

 
 
 


