
Θέμα 1ο : Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού 8,1 εκατ. ευρώ 

χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου 
τραπεζικού δανεισμού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο για την σύναψή του και τον καθορισμό των σχετικών όρων.  
 

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για την  έκδοση, σύμφωνα με το ν. 
3156/2003 και τον κ.ν. 2190/1920, κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού 
των 8,1 εκατ. ευρώ  χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις , για την αναχρηματοδότηση 
υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.  

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο 

να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του 

ως άνω δανείου και να καθορίσει τους ειδικότερους όρους.  

 

Θέμα 2ο : Τροποποίηση των άρθρων 4, 10 και 21 του καταστατικού 

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για την τροποποίηση του καταστατικού 

της Εταιρείας και συγκεκριμένα των άρθρων 4 , 10 και 21.  

Το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης των άρθρων 4, 10 και 21 του Καταστατικού 

της Εταιρίας έχει ως εξής :  

(προστίθενται τα εδάφια 1ζ και 1η στο άρθρο 4 περί σκοπού, τροποποιείται το 

εδάφιο 2δ στο άρθρο 10 περί αρμοδιότητας Γενικής Συνέλευσης και προστίθεται η 

παράγραφος 4 στο άρθρο 21 περί Εξουσίας – Αρμοδιοτήτων Διοικητικού 

Συμβουλίου)   

Άρθρο 4 

Ι.   Σκοποί της Εταιρείας είναι: 

…………………….. 

1 ζ) Η εμπορία, προμήθεια και παραγωγή ηλεκτρονικής ενέργειας. 

1 η) η διαμεσολάβηση και η παροχή εργασιών και εν γένει υπηρεσιών σχετιζόμενων 

με τη διεξαγωγή, πώληση, οργάνωση και λειτουργία τυχερών παιγνίων. 

……………………  

Άρθρο 10 

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 

…………………………. 

2δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε 

μετοχές.                      

…………………………..                      



 

Άρθρο 21 

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

 

…………………… 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου με 

ομολογίες, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ. 2 δ), καταργούμενης και κάθε 

άλλης αντίθετης προς τα ανωτέρω διάταξης.  

 

Θέμα 3ο :  Διάφορα θέματα 

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα    
 

 


