Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11α ΤΟΥ Ν.3371/2005, ΟΠΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν.3461/20061
Σχετικά µε τις αναλυτικές πληροφορίες που αναφέρονται σύµφωνα µε το άρθρο 11α
του Ν.3371/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3461/2006:
(α) ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 18.208.195,20 και διαιρείται
σε 20.231.328 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,90 η κάθε
µία.
Με βάση δε το µετοχολόγιο της 31 Μαρτίου 2008, η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας
ήταν η ακόλουθη:
Μέτοχος
GCI FOOD ENTERPRISES LTD
DEL MAR INVEST LTD
GELSTAND LTD
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµός µετοχών
16,077,127
1,025,000
1,000,000
2,129,201
20,231,328

Ποσοστό %
79,47%
5,07%
4,94%
10,52%
100,00

Τα κύρια δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µετοχή, σύµφωνα µε
το Καταστατικό της Εταιρίας και το Ν.2190/1920, έχουν ως εξής:
1. Κάθε µετοχή, παρέχει δικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής
περιουσίας, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας και στη διανοµή των κερδών
αυτής κατά το λόγο του καταβεβληµένου κεφαλαίου της µετοχής προς το
συνολικό καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.
2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται (α) µε
εισφορά σε είδος ή (β) µε έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε
µετοχές ή (γ) στο πλαίσιο Προγράµµατος ∆ιαθέσεων Μετοχών (Stock Option
Plan), σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920,
παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό
δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη
συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο.
3. Κατόπιν αιτήσεως µετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου (α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται
να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, (β) ο Πρόεδρος της Συνέλευσης
υποχρεούται να αναβάλει µία φορά µόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική
Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα, (γ) το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων τα
ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3556/2007, οι σχετικές τροποποιητικές διατάξεις για την
επεξηγηµατική έκθεση εφαρµόζονται στις ετήσιες και περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις και εκθέσεις που
αφορούν σε οικονοµικές χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 20η Ιανουαρίου 2007.
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από την Εταιρία σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ∆ιευθυντές ή
άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά
και να παρέχει τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες περί των υποθέσεων
της Εταιρίας στο µέτρο που είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, (δ) η λήψη απόφασης επί θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται µε ονοµαστική κλήση.
Επίσης, µέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το
αρµόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας.
4. Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου (α) δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
αυτό υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν
προτιµά πριν απ΄ αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες περί της πορείας των
εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας, (β)να
ζητήσουν από το αρµόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας
έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων
καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως
επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
5. Στις ανωτέρω υπό 3 και 4 περιπτώσεις, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να τηρούν
κατατεθειµένες τις µετοχές τους που τους παρέχουν τα ανωτέρω (υπό 3 και 4)
δικαιώµατα για τα χρονικά διαστήµατα που ορίζει ο Κ.Ν.2190/1920.
6. Οι µέτοχοι για να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους παραστάσεως και ψήφου στη
Γενική Συνέλευση, οφείλουν να τηρούν κατατεθειµένες τις µετοχές τους.
7. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονοµαστικό
κεφάλαιο των µετοχών τους.
(β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν
υφίστανται περιορισµοί στην µεταβίβαση από το καταστατικό της.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, τα ανεξάρτητα µη
εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας
τους να µην κατέχουν µετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5% του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας.
(γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων
των άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/2007 2
Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 9 του Ν.3556/2007, σηµειώνονται τα εξής:
Την 31 Μαρτίου 2008, η GCI Food Enterprises LTD και η DEL MAR INVEST
κατείχαν ποσοστό 79,47% και 5,07% αντίστοιχα του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας.
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Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 33, του ν.3556/2007, το Π∆ 51/1992 καταργήθηκε 2 µήνες µετά
την δηµοσίευση του Ν.3556/2007, ήτοι την 30/06/2007.
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∆εν υπάρχουν άλλοι µέτοχοι, που να κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό ανώτερο
του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και τους οποίους, να
γνωρίζει η Εταιρία.
Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 10-11 του Ν.3556/2007, σηµειώνεται
ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές.
Σηµειώνεται ότι, την 31 Μαρτίου 2008, η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ συµµετέχει στο
µετοχικό κεφάλαιο των εξής εταιριών:
Εταιρία
ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Β.Ε.Α.
∆ΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.
NIKAS SKOPJE LTD.
NIKAS BULGARIA S.A.
P.G. NIKAS GmbH
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ LTD
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ LTD

Ποσοστό Συµµετοχής
100%
70,00%
55,00%
98,45%
100,00%
90,00%
35,98%
35,98%

(δ) Κάτοχοι µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υπάρχουν µετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά
δικαιώµατα ελέγχου.
(ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα
δικαιωµάτων

ψήφου - Προθεσµίες άσκησης σχετικών

1. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας η κυριότητα µιας µετοχής δίνει
δικαίωµα σε µία ψήφο και οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο µιας
ψήφου ανά µετοχή.
2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’
αυτή, µέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του µετοχικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, αφού
προσκληθεί πριν από δέκα (10), το λιγότερο, ηµέρες και βρίσκεται σε απαρτία
κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και αποφασίζει έγκυρα για τα θέµατα
της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης µε την ως άνω συνήθη απαρτία
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.
Εξαιρετικά, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν στη µεταβολή της
εθνικότητας της Εταιρίας, στη µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης, σε
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επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, στην αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύµφωνα µε το άρθρο 5,
παρ. 2 και 3 αυτού ή που επιβάλλεται από διατάξεις νόµων ή που γίνεται µε
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, στη
µεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών, στη συγχώνευση,
διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της
Εταιρίας, στην µετατροπή των µετοχών, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας
προς το ∆.Σ. για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.
2 του Καταστατικού, κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης που προβλέπεται
στο άρθρο 13 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, σύναψη ή τροποποίηση οποιωνδήποτε
από τις συµφωνίες που προβλέπονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και σε
κάθε άλλη περίπτωση που ο νόµος και το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη
ορισµένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται εξαιρετική απαρτία, η
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σ’
αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν, το λιγότερο, τα δύο τρίτα (2/3) του µετοχικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική
Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύµφωνα µε τα ανωτέρω µέσα σε
20 ηµέρες από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, βρίσκεται δε
σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέµατα της αρχικής
ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν το ήµισυ (1/2) του
µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ούτε η απαρτία αυτή επιτευχθεί, η
Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι τηρούµενης της ίδιας
διαδικασίας, όπως αµέσως πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα και αποφασίζει για τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, αν
εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) πλέον ενός του µετοχικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τις οποίες απαιτείται η ως άνω
εξαιρετική απαρτία λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων
που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν.
3. Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρίας, ο µέτοχος για να έχει δικαίωµα
παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει
πέντε (5), τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της
Συνέλευσης τις µετοχές του ή τους προσωρινούς τίτλους στο ταµείο της Εταιρίας
ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην
Ελλάδα έναντι αποδείξεως, που θα κατατίθεται και αυτή στην Εταιρία πέντε (5),
τουλάχιστον, ηµέρες πριν τη συνεδρίαση.
Μέσα στην ίδια πενθήµερη προθεσµία, πρέπει να κατατίθενται στο κατάστηµα
της Εταιρίας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και τα τυχόν έγγραφα
αντιπροσωπεύσεως.
Μόλις κατατεθούν τα ανωτέρω έγγραφα, παραδίδεται στο µέτοχο ή αντιπρόσωπό
του απόδειξη που χρησιµεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να
τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του καταστήµατος της Εταιρίας πίνακας αυτών
που έχουν δικαίωµα ψήφου µε ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους και του
αριθµού των µετοχών τους και των ψήφων καθενός από αυτούς και των
διευθύνσεων των µετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
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Κάθε ένσταση κατά του πίνακα, προτείνεται, µε ποινή απαραδέκτου, κατά την
έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Συνέλευση εισέλθει στην ηµερήσια διάταξη.
Η Γενική Συνέλευση, πριν εισέλθει στην ηµερήσια διάταξη, µπορεί να επιτρέψει
τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε µετόχους ή αντιπροσώπους
µετόχων που δεν κατέθεσαν εµπρόθεσµα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις
τους.
(στ) Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρίας
∆εν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι
οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση
δικαιώµατος ψήφου.
(ζ) Κανόνες διορισµού / αντικατάστασης
Καταστατικού εφόσον διαφοροποιούνται
Κ.Ν.2190/1920

µελών ∆.Σ. και τροποποίησης
από τα προβλεπόµενα στον

∆εν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση µε τις προβλέψεις του Κ.Ν. 2190/1920.
(η) Αρµοδιότητα ∆.Σ. για έκδοση νέων µετοχών / αγορά ίδιων µετοχών σύµφωνα
µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση
είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για την αγορά νέων µετοχών ή αγορά ιδίων
µετοχών.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης περί
παραχωρήσεως σε αυτό των σχετικών εξουσιών και µε την επιφύλαξη της παρ. 3
κατωτέρω, έχει το δικαίωµα µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των
δύο τρίτων 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των µελών του να αυξάνει το µετοχικό
κεφάλαιο εν όλω ή εν µέρει µε την έκδοση νέων µετοχών µέχρι το ποσόν του
κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο η σχετική εξουσία µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η παραπάνω εξουσία περί αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου µπορεί να
παραχωρείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
για χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση
και η ισχύς του αρχίζει µετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Οι περί παραχωρήσεως της
ως άνω εξουσίας και ανανεώσεως της τοιαύτης παραχωρήσεως αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β
του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, εάν τα
αποθεµατικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης µε την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία όπως
προβλέπεται από τον Κ.Ν. 2190/1920.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύµφωνα µε την ανωτέρω
παράγραφο 2, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
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(θ) Σηµαντικές συµφωνίες της Εταιρίας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν
σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
∆εν υπάρχουν σηµαντικές συµφωνίες της Εταιρίας που να επηρεάζονται σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
(ι) Συµφωνίες αποζηµίωσης
µελών ∆.Σ. ή προσωπικού σε περίπτωση
παραίτησης / απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού θητείας /
απασχόλησης λόγω δηµόσιας πρότασης
∆εν υπάρχουν συµφωνίες για αποζηµιώσεις µελών ∆Σ και στελεχών άλλες από αυτές
που ορίζονται στις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.

Άγιος Στέφανος, 28 Μαρτίου 2008
Ο Πρόεδρος ∆.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος

Μιχαήλ Μαδιανός

Λεωνίδας Κολιούλης

Τα Μέλη:
Άγγελος Πλακόπιτας

Εµµανουήλ Κοτρωνάκης

Κωνσταντίνος Σφακάκης

Λουκάς Τσιαπάρας

Στέλιος Αργυρός
Ακριβές αντίγραφο
Άγιος Στέφανος, 31 Μαρτίου 2008
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος

Λεωνίδας Κολιούλης
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