
Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 

Σύμφωνα με τα παρακάτω: 

- Παρ. 2 Εταιρικού Καταστατικού: Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 5 
του Καταστατικού της Εταιρίας, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της 
πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε 5 χρόνια από τη 
σχετική απόφαση της Γ.Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφασή του 
που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, 
ν' αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων 
μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού 
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. 
- Παρ. 3 Εταιρικού Καταστατικού: Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του ίδιου 
άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά 
τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπεται από το άρθρο 14 του 
Kαταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων 
μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά  καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο 
από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. 
- Παρ. 4 Εταιρικού Καταστατικού: Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο 
προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα 
δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία 
του άρθρου 15 του παρόντος. 
- Παρ. 5 Εταιρικού Καταστατικού: Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που 
αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν 
τροποποίηση του Καταστατικού. 
Δηλώνεται ρητά ότι δεν υπάρχει καλυφθέν κεφάλαιο το οποίο δεν έχει εξ' 
ολοκλήρου καταβληθεί, ούτε μετοχές που δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως. Δεν 
υπάρχει εγκεκριμένο αλλά μη εκδοθέν κεφάλαιο, ούτε υποχρέωση μελλοντικής 
αύξησής του. 

H εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Alumil από την ίδρυσή της έως σήμερα 
είχε ως εξής: 

Πίνακας Εξέλιξης Μετοχικού Κεφαλαίου - ποσά σε δραχμές & μετά την 
1/1/2002 σε ευρώ 
Ημερ. 
Γ.Σ. 

Σύνολο 
Αύξησης 

Τρόπος Αύξησης Μετοχικό 
Κεφάλαιο μετά 
την αύξηση 

Ονομαστική 
Αξία 

Μετοχών 

Συνολικός 
αριθμός 
μετοχών 

  Μετρητά Κεφαλαιοποίηση 
Αποθεματικών

      

1988 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 1.000 5.000 

1988 76.000.000 76.000.000 - 81.000.000 1.000 81.000 

1989 29.000.000 29.000.000 - 110.000.000 1.000 110.000
1989 30.000.000 30.000.000 - 140.000.000 1.000 140.000
1989 50.000.000 50.000.000 - 190.000.000 1.000 190.000
1990 80.000.000 80.000.000 - 270.000.000 1.000 270.000
1992 65.000.000 65.000.000 - 335.000.000 1.000 335.000
1993 14.000.000 14.000.000 - 349.000.000 1.000 349.000
1993 71.000.000 71.000.000 - 420.000.000 1.000 420.000
1994 182.993.000 145.000.000 37.993.000 602.993.000 1.000 602.993
1995 150.000.000 150.000.000 - 752.993.000 1.000 752.993
1995 38.007.000 38.007.000 - 791.000.000 1.000 791.000



 
1995 187.500.000 187.500.000 - 978.500.000 1.000 978.500 

1997 Μείωση ονομαστικής αξίας 978.500.000 100 9.785.000
1997 244.625.000 244.625.000   1.223.125.000 100 12.231.250

              

2000 978.062.500 611.562.500 2.201.625.000 100 22.016.250
      μετατροπή σε 

ευρώ 
μετατρ. 
σε ευρώ 

  

2002 (ποσά σε 
ευρώ) 

(ποσά σε 
ευρώ) 

6.461.115,19 0,2937   

  584.084,41 584.084,41 7.045.200,00 0,32 22.016.250
  

2007 

  

  

  

  

366.937.500   

1.100.812,5 

  

8.146.012,5 

 0,37  22.016.250

Σύνολο (ποσά σε 
 ευρώ) 

4.554.862,80 3.591.147,97 8.146.012,5 0,37 22.016.250

 
Μετά από εισήγηση του προέδρου, η Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2006 
ομοφώνως και δια της ειδικής ψηφοφορίας κλήσεως εκάστου μετόχου, εγκρίνει την 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προερχομένων από αναπροσαρμογή παγίων 
περιουσιακών στοιχείων (υπόλοιπο διαφοράς αναπροσαρμογής χρήσεως 2000 και 
διαφορά αναπροσαρμογής χρήσεως 2004), ύψους ευρώ 1.100.812,50, δι' αυξήσεως 
της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,05 ευρώ, ήτοι σε 0,37 ευρώ από 
0,32 ευρώ. Το απομένον υπόλοιπο από τη διαφορά αναπροσαρμογής χρήσεως 
2004, ανερχόμενο σε ευρώ 3.537,65, θα κεφαλαιοποιηθεί σε επόμενη αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 
8.146.012,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 22.016.250 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 0,37 ευρώ εκάστης. 
  
Τα πρόσωπα (φυσικά) τα οποία ασκούν ή δύνανται να ασκήσουν έλεγχο στη 
Διοίκηση της Εταιρίας (από όσο γνωρίζει η Διοίκηση της εκδότριας), άμεσα ή 
έμμεσα, είναι οι βασικοί μέτοχοι, όπως αυτοί ορίζονται στο σχετικό κεφάλαιο. Κάθε 
μετοχή παρέχει ένα δικαίωμα ψήφου. 


