
 
 
 
Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
περιλαµβάνει αναλυτικές πληροφορίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005. 
1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.  
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Euro 8.761.344,00 διαιρούµενο σε 
27.379.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,32 ευρώ ανά µετοχή. 
Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεσαίας και 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 διατάξεων του 
Π.∆. 51/1992. 
Με ηµεροµηνία 27/04/2007 ο κος Εµµανουήλ Λεµπιδάκης κατέχει ποσοστό 25,42%, 
ο κος Μιχαήλ Λεµπιδάκης κατέχει ποσοστό 24,2% και η κα Μαρία Φερετζάκη 
κατέχει ποσοστό 7,3% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό 
ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού 
κεφαλαίου 
4. Μετοχές παρέχουσες 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 εταιρείας. 
∆εν είναι γνωστές στην Εταιρεία ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της δυνατότητα 
συµφωνιών µετόχων που συνεπάγεται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή 
περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου.  
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και τροποποίησης του καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα 
προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20. 
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 της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον 
Κ.Ν. 2190/20. 
8. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση 
νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών. α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
17 του καταστατικού της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας υποβάλλει στην 
Γενική Συνέλευση τις προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και έτσι αποφασίζει η Γενική Συνέλευση για την 



αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 13 παρ. 9 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και σε επιλεγµένα στελέχη, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης 
αγοράς µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης ορίζει, τον ανώτατο αριθµό των µετοχών πού µπορεί να 
εκδοθούν, ο οποίος βάσει νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταµένων 
µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους. Η 
Γενική Συνέλευση έχει διατηρήσει το δικαίωµα καθορισµού των δικαιούχων του 
προγράµµατος για κάθε έτος πού έπεται του πρώτου έτους ωρίµανσης των 
δικαιωµάτων. γ) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 
του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες µπορούν, 
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές 
µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών 
τους, µε σκοπό τη στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής τους και µε τους ειδικότερους 
όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του Κ.Ν. 2190/1920. 
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. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της 
Εταιρείας. ∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε 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 απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 
 
 
 


