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Σο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ καηά ηη ζημεπινή 

572η/23.12.2010 ζςνεδπίαζή ηος : 

 Ανέζηειλε ηην εξαγοπά μεπιδίυν αμοιβαίυν κεθαλαίυν καηά ηην 24η Γεκεμβπίος 

2010, δεδομένος όηι δεν θα λειηοςπγήζει ηο Υπημαηιζηήπιο Αθηνών και οπιζμένα από 

ηα βαζικά αλλοδαπά σπημαηιζηήπια. 

 Δνέκπινε ηο πεπιεσόμενο ηος ενημεπυηικού δεληίος ηηρ εηαιπείαρ «ATTICA 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ» για ηη δημόζια πποζθοπά  μεηοσών ηηρ με 

αύξηζη ηος μεηοσικού ηηρ κεθαλαίος και ηην ειζαγυγή ηυν νέυν μεηοσών ζηo 

Υπημαηιζηήπιο Αθηνών.  

 Δνέκπινε ηο πεπιεσόμενο ηος ενημεπυηικού δεληίος ηηρ εηαιπίαρ «CENTRIC 

ΠΟΛΤΜΔΑ Α.Δ.» για ηην ειζαγυγή ζηo Υπημαηιζηήπιο Αθηνών ηυν νέυν μεηοσών 

ηηρ πος πποήλθαν από ηην αύξηζη ηος μεηοσικού ηηρ κεθαλαίος με ειζθοπά ζε 

είδορ.   

 Δνέκπινε ηο πεπιεσόμενο ηος πληποθοπιακού δεληίος ζσεηικά με ηην πποαιπεηική 

δημόζια ππόηαζη ηηρ εηαιπίαρ «Θ.Β. FASHION Α.Δ. ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ» ππορ ηοςρ μεηόσοςρ ηηρ εηαιπίαρ «ΒΑΡΓΑ 

Α.Δ.Β.Δ. ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ». 

 Δνέκπινε ηη διαγπαθή από ηο Υ.Α. ηυν μεηοσών ηηρ εηαιπίαρ «VIVARTIA 

ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ.» ζε ζςνέσεια ζσεηικήρ απόθαζηρ ηηρ γενικήρ ζςνέλεςζηρ ηυν 

μεηόσυν ηηρ. 

 Ανακάλεζε ηιρ άδειερ λειηοςπγίαρ ηυν AEEΓ  «ΔΣΑΛ ΦΡΟΝΣΙΓΑ EURASCO» με 

έδπα ηην Αθήνα και ηηρ «ΝΟΤ» με έδπα ηην Σπίπολη μεηά από αίηημα ηυν γενικών 

ζςνελεύζευν ηυν μεηόσυν ηοςρ . 

   Δπέβαλε ππόζηιμο ύτοςρ € 200.000 ζηην εηαιπία «ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ ΑΔ» διόηι δεν 

ενημέπυζε  εγκαίπυρ ηο επενδςηικό κοινό για ηιρ ππονομιακέρ πληποθοπίερ ζσεηικά 

με ηην ποπεία ηυν διαππαγμαηεύζευν για ηη ζςνεπγαζία με ηην εηαιπία «ENDESA» 
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και ηη ζςνακόλοςθη ηποποποίηζη ηυν επισειπημαηικών ηηρ ζσεδίυν ζσεηικά με ηη 

ΓΔΛΣΑ PROJECT AE, παπόλο πος οι πληποθοπίερ αςηέρ διέππεςζαν ζηον ηύπο. 

Δπέβαλε επίζηρ ππόζηιμο € 200.000 ζηον κ. Δςάγγελο Μςηιληναίο, Ππόεδπο και 

Γιεςθύνονηα ύμβοςλο ηηρ εηαιπίαρ και από € 20.000 ζηα λοιπά μέλη ηος Γιοικηηικού 

ηηρ ςμβοςλίος επειδή μέζυ ηυν εηήζιυν οικονομικών καηαζηάζευν ηηρ σπήζηρ 

2006 και ηηρ έκθεζηρ διασείπιζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος διέδυζαν ανακπιβείρ 

πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα ανυηέπυ. Σέλορ επέβαλε ππόζηιμο € 250.000 ζηην 

εηαιπία διόηι δεν πποέβη ζε άμεζη επιβεβαίυζη ηυν πληποθοπιών πος 

πεπιλαμβάνονηαν ζε δημοζιεύμαηα εθημεπίδυν ηον Φεβποςάπιο και Μάπηιο 2007, 

αναθοπικά με ηη ζκοπούμενη ζςγσώνεςζη με αποππόθηζη ηηρ εηαιπίαρ 

«ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ» καηά παπάβαζη ηηρ απόθαζηρ 5/204/2000 ηηρ 

Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ.  

   Δπέβαλε ππόζηιμο από € 50.000 ζηιρ εηαιπίερ «ΙNFO-QUEST  Α.Δ.Β.Δ» και 

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΟ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΣΔ» και € 25.000  ζηην εηαιπία 

«Δ.Τ.Α.Θ. Α.Δ» διόηι δεν πποέβηζαν έγκαιπα ζε δημοζιοποίηζη ηηρ ππονομιακήρ 

πληποθοπίαρ ζσεηικά με ζημανηικέρ μεηαβολέρ ηυν ήδη δημοζιοποιημένυν 

πποβλέτεών ηοςρ για ηα οικονομικά αποηελέζμαηα ηηρ σπήζηρ 2007, καηά 

παπάβαζη ηος ν. 3340/2005.  

 Δπέβαλε ππόζηιμο 15.000 € ζηην εηαιπία «GRIMALDI COMPAGNIA DI 

NAVIGAZIONE SPA» διόηι ανήγγειλε εκππόθεζμα ζημανηική μεηαβολή ζςμμεηοσήρ 

ηηρ επί ηυν δικαιυμάηυν τήθος ηηρ εηαιπίαρ «ΜΙΝΩΪΚΔ ΓΡΑΜΜΔ ΑΝΔ» καηά 

παπάβαζη ηος ν.3556/2007. 

 Δπέβαλε ππόζηιμο 15.000 € ζηην κα Αλεξάνδπα Παπαναζηαζίος διόηι ανήγγειλε 

εκππόθεζμα ζημανηική μεηαβολή ζςμμεηοσήρ ηηρ επί ηυν δικαιυμάηυν τήθος ηηρ 

εηαιπίαρ «INFORMER A.E» καηά παπάβαζη ηος ν.3556/2007. 

 Δπέβαλε ππόζηιμο 7.500 € ζηην κα Αλίκη Μπενποςμπή διόηι ανήγγειλε εκππόθεζμα 

ζημανηική μεηαβολή ζςμμεηοσήρ ηηρ επί ηυν δικαιυμάηυν τήθος ηηρ εηαιπίαρ «Υ. 

ΜΠΔΝΡΟΤΜΠΗ και ΤΙΟ A.E» καηά παπάβαζη ηος ν.3556/2007.  

 Δπέβαλε ππόζηιμο 4.500 € ζηον κ. Ιυάννη Μαθιό διόηι ανήγγειλε εκππόθεζμα 

ζημανηική μεηαβολή ζςμμεηοσήρ ηος επί ηυν δικαιυμάηυν τήθος, ηηρ εηαιπίαρ 

«ΜΑΘΙΟ ΠΤΡΙΜΑΥΑ A.E» καηά παπάβαζη ηος π.δ.51/92. 

 


