
 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

3/387/19.6.2006 
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
────────────────── 

 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης 1/380/4.5.2006 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς «Εκποίηση ενσώµατων ονοµαστικών µετοχών που δεν έχουν 
κατατεθεί για αποϋλοποίηση» 

 
 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
 
 

Αφού έλαβε υπόψη:  
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α/178/2005) για «Θέµατα 

Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». 
2. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ Α/73/1996), για τις 

«Επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των 
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων και άυλες 
µετοχές». 

3. Τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 24 του ν. 3632/1928 «περί Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Αθηνών». 

4. Την παράγραφο 1ζ του άρθρου 78 του ν.1969/1991. 
5. Την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/380/4.5.2006 

(ΦΕΚ Β/657/25.5.2006). 
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).  
7. Τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών όπως εγκρίθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 

4/358/8.11.2005 και 16/372/15.2.2006 Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1635/25.11.2005 και Β/358/27.3.2006). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Άρθρο 1 
 
Το άρθρο 1 της απόφασης 1/380/4.5.2006 τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς αντικαθίσταται ως εξής:  
 

«Άρθρο 1 
 
Με επιµέλεια της Εκδότριας εταιρείας εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, οι 
ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση 
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µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2006. Στις µετοχές που εκποιούνται περιλαµβάνονται και οι µετοχές 
που προέρχονται από εταιρικές πράξεις, όπως ενδεικτικά από αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου 
χωρίς καταβολή µετρητών, διάσπαση (split) ή συγχώνευση (reverse split) µετοχών και 
µετατροπή κατηγορίας (προνοµιούχες – κοινές) µετοχών». 

 
Άρθρο 2 

 
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη λήψη τους. 

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού. 

3. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄). 

 
Ο Γραµµατέας 

 
 
 Πρόεδρος  Ο Α΄ Αντιπρόεδρος    Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 Αλέξιος Α. Πιλάβιος   Γιάγκος Χαραλάµπους   Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης 
 

Τα µέλη 


