
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 26η Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 µ.µ. στα γραφεία της στην 
Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της, σύµφωνα µε την από 15/5/2015 Πρόσκληση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της.  
 
Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους 24 µέτοχοι που 
εκπροσωπούσαν 24.341.916 µετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 µετοχών, 
ήτοι ποσοστό 88,906% 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 α1 ο -Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
(Εταιρικών και Ενοποιηµένων) της εταιρικής χρήσης 2014 ( 01.01.2014 - 
31.12.2014) καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του 
Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις και 
διάθεση κερδών. 
 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
εταιρικής χρήσης 2014 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ∆. Σ. και των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την διανοµή µερίσµατος 0,045 ευρώ ανά 
µετοχή.

 
Ηµεροµηνία αποκοπής 24η Ιουλίου 2015 ηµέρα Παρασκευή, οι µετοχές θα 

διαπραγµατεύονται χωρίς το δικαίωµα µερίσµατος χρήσης 2014. ∆ικαιούχοι του εν 
λόγω µερίσµατος είναι οι εγγεγραµµένοι Μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του 
Συστήµατος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων κατά την 27η Ιουλίου 
2015 (Record Date). Ηµεροµηνία καταβολής του µερίσµατος ορίστηκε η 31 Ιουλίου 
2015 ηµέρα Παρασκευή. 

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.341.916 
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 88,906% 
Έγκυρα: 24.341.916 
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 24.341.916 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0 
  
Θ έ µ α 2ο - Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού 
Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την χρήση 2014. 
 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την απαλλαγή των Μελών του ∆.Σ. και των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014.  
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.341.916 
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 88,906% 
Έγκυρα: 24.341.916 
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 24.341.916 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0 



Θ έ µ α 3ο – Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών. 

 
Η Γενική Συνέλευση, λαµβάνοντας υπόψη τις εν γένει οικονοµικές συνθήκες της 
παρούσας περιόδου, αποφάσισε οµόφωνα να µην προχωρήσει στην παραπάνω 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.341.916 
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 88,906% 
Έγκυρα: 24.341.916 
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 24.341.916 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0 
 
Θέµα 4ο -Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε επιστροφή 
µετρητών στους µετόχους, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και 
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 
 
 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, οµόφωνα, τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 
το ποσό των 2.737.920 ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά το 
ποσό των δέκα λεπτών (0,10), δηλαδή από πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52) σε 
σαράντα δύο  λεπτά του ευρώ  (0,42)  και την επιστροφή του ποσού της µείωσης 
στους µετόχους της εταιρείας µε καταβολή µετρητών, ήτοι την καταβολή δέκα 
λεπτών του ευρώ (0,10) ανά µετοχή. 
 
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την  καταβολή του ποσού κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2015 
στους µετόχους που θα είναι κύριοι µετοχών στις 30-8-2015. Σε περίπτωση που στο 
µεταξύ προκύψουν εξαιρετικά αρνητικές και µη προβλέψιµες πολιτικοοικονοµικές 
εξελίξεις, η απόφαση αυτή είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί από απόφαση Έκτακτης 
ΓΣ που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό.  
 
Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, οµόφωνα, την τροποποίηση του άρθρου 
5 του καταστατικού ως ακολούθως: 
«……Μετά από την από 26-06-2015 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης,  το κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά δύο εκατοµµύρια επτακόσιες 
τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (2.737.920) µε επιστροφή του κεφαλαίου 
στους µετόχους ύψους 0,10 ευρώ ανά µετοχή µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της 
µετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,42 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας 
ανέρχεται σε ένδεκα εκατοµµύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα 
τέσσερα ευρώ (11.499.264)  και είναι διαιρεµένο σε είκοσι επτά εκατοµµύρια 
τριακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 0,42 ευρώ της κάθε µίας». 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.341.916 
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 88,906% 
Έγκυρα: 24.341.916 
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 24.341.916 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0 
 
 



Θέµα 5ο - Έκδοση κοινών οµολογιακών δανείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3156/2003 και καθορισµός των βασικών όρων αυτού. 
 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την έκδοση κοινού  οµολογιακού δανείου 
µέχρι του ποσού των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ.  Συγχρόνως 
εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την υλοποίηση της απόφασής της µε την  
έκδοση του δανείου, τον καθορισµό της διάρκειάς του, του τρόπου διάθεσής του που 
θα γίνει σε έως 50 ενδιαφερόµενους επενδυτές - µετόχους, του αριθµού και του τύπου 
των οµολογιών, καθώς και του επιτοκίου  και γενικά για τον καθορισµό των 
ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού οµολογιακού δανείου και την 
διενέργεια όλων των σχετικών πράξεων  και έκδοση των αναγκαίων εγγράφων, 
ορίζοντας ως χρόνο έκδοσης  του δανείου τα 3 έτη. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.341.916 
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 88,906% 
Έγκυρα: 24.341.916 
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 24.341.916 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0 
 
Θέµα 6ο - Έγκριση των αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους  ως 
∆ιοικητικών Συµβούλων. 
 
Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα ενέκρινε τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου που έλαβαν την χρήση 2014, καθώς και τις αµοιβές από τη διανοµή των 
κερδών της χρήσης για τα µέλη του ∆.Σ. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.341.916 
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 88,906% 
Έγκυρα: 24.341.916 
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 24.341.916 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0 
 
Θ έ µ α 7ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή 
για τη χρήση 2015 και καθορισµός της αµοιβής τους. 
 
Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός 
αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 από το µητρώο ελεγκτών 
της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ.. Συγκεκριµένα την κ. Αλεξανδροπούλου Ευθυµία του Νικολάου 
Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή µε Α.Μ. 15411 και επαγγελµατική ∆ιεύθυνση  Φ. Νέγρη 3 
Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου, 
Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή µε Α.Μ. 13221 ως αναπληρωµατικό ελεγκτή. 

Σηµειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία 
έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης της 
Εταιρείας για τη χρήση 2015, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 65A του ν. 
4174/2013. Η αµοιβή παραµένει η ίδια µε το 2014. 

 



Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.341.916 
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 88,906% 
Έγκυρα: 24.341.916 
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:  
Υπέρ: 24.321.014 Κατά: 20.902 Λευκά/Αποχή : 0 
 
Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάµενους µετόχους, οι 
οποίοι και ενηµερώθηκαν από τους ∆ιευθύνοντες Συµβούλους για την πορεία της 
Εταιρείας. 

Ηράκλειο,13 Οκτωβρίου 2015 
Ιωάννης Λεµπιδάκης  
Πρόεδρος ∆.Σ. 


