
Η Εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που 
απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισµού του Χ.Α., ενηµερώνει το 
επενδυτικό κοινό ότι την 31η Αυγούστου 2015 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην 
Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της, σύµφωνα µε την από 3/8/2015 Πρόσκληση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της.  
 
Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους 21 µέτοχοι που 
εκπροσωπούσαν 24.269.275 µετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 µετοχών, 
ήτοι ποσοστό 88,641% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού 
συγκεντρώθηκε η απαιτούµενη από το Νόµο και το Καταστατικό απαρτία και 
πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, ως κάτωθι:  
 
Θ έ µ α 1ο  - Έγκριση κατ΄άρθρο 23 α κ.ν. 2190/1920 κατάρτισης µε πρόσωπα του 
άρθρου 23α παρ. 5 κ.ν. 2190/1920 συµβάσεων συναφών µε την έκδοση του 
οµολογιακού δανείου. 
 
Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα ενέκρινε κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 την 
κατάρτιση σύµβασης κάλυψης του οµολογιακού δανείου που αποφασίστηκε να 
εκδοθεί από την Εταιρία µε την από 26.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της και µε τους όρους του προγράµµατος που εγκρίθηκε µε 
την από 12.08.2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, µε τα 
κάτωθι πρόσωπα, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και συγγενείς τους 
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως β’ βαθµού, τα οποία ανέλαβαν την υποχρέωση να 
δανείσουν την εταιρεία και να  καλύψουν το σύνολο του οµολογιακού δανείου των 
5.0000.000  ευρώ, έως την 5.9.2015: Το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας 
Λεµπιδάκη Εµµανουήλ και τη Βογιατζάκη Μαρία (σύζ. ∆ιευθύνοντος Συµβούλου), 
τον Πρόεδρο Λεµπιδάκη Ιωάννη και την αντιπρόεδρο Λεµπιδάκη Κατίνα – Αννα,  
τους Τρίκουλη ∆ηµήτριο και Τρίκουλη Ευγενία συγγενείς εξ αγχιστείας και εξ 
αίµατος β’ βαθµού της αντιπροέδρου και την  Φερετζάκη Μαρία, συγγενή εξ αίµατος 
β’ βαθµού της αντιπροέδρου. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.269.275 
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 88,641% 
Έγκυρα: 24.269.275 
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 24.269.275 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0 
  
Θ έ µ α 2ο - Αναβολή του χρόνου επιστροφής κεφαλαίου στους µετόχους µε την 
καταβολή µετρητών και καθορισµός των δικαιούχων της καταβολής. 
 
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αναβολή του χρόνου επιστροφής κεφαλαίου µε 
καταβολή µετρητών που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της 26/06/2015 
και εξουσιοδότησε το διοικητικό συµβούλιο προκειµένου να υλοποιήσει την 
απόφαση αυτή. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.269.275 
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 88,641% 
Έγκυρα: 24.269.275 
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:  



Υπέρ: 24.269.275 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0 
 
Θ έ µ α 3ο - Αγορά ιδίων µετοχών. 
 
Η Γενική Συνέλευση πήρε απόφαση για αγορά ιδίων µετοχών έως 500.000 µετοχές, 
µε ανώτατη τιµή 7 ευρώ και κατώτατη 4 ευρώ ανά µετοχή. 
 
Το χρονικό διάστηµα που θα διενεργηθεί η αγορά των µετοχών δεν θα υπερβαίνει 
τους 24 µήνες.  
 
Εξουσιοδοτεί το ∆.Σ της εταιρείας να υλοποιήσει αυτή την απόφαση. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.269.275 
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 88,641% 
Έγκυρα: 24.269.275 
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 24.269.275 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0 
 
Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2015 
Ιωάννης Λεµπιδάκης  
Πρόεδρος ∆.Σ. 
 


