
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 19 
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» 

ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 
Στον Αμπελώνα Λάρισας σήμερα την 30η Νοεμβρίου 2015,ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14.οο μμ,στην έδρα της εταιρίας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και στα γραφεία αυτής εντός του θεραπευτηρίου,που βρίσκεται στο 8ο χλμ 
της επαρχιακής οδού Λάρισας-Αμπελώνα,συνήλθαν οι κκ μέτοχοι αυτής σε Εκτακτη 
Γενική Συνέλευση,κατόπιν της από 9 Νοεμβρίου 2015 πρόσκλησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου,η οποία δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ Λάρισας και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα της εταιρίας www.ippokrateio.com 

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά και μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου, 
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Χρ. Παπαστεργίου,ο οποίος προσλαμβάνει ως 
προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο κ. Φώτη Ηλ. Πατσιαούρα. 

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση,τοιχοκολλήθηκε σε 
εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας,πίνακας των Μετόχων και των 
Αντιπροσώπων τους,που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν στην 
παρούσα Εκτακτη Γενική Συνέλευση,με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των 
ψήφων τους,ο οποίος πίνακας έχει ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΕΣ  ΨΗΦΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Ιωάννης Χρ. Παπαστεργίου 70.045 70.045 Αυτοπροσώπως 
κάτοικος Λάρισας Χείρωνος 11 
2. Αλέξανδρος Χρ. Παπαστεργίου 
κάτοικος Λάρισας Χείρωνος 11 56.716 56.716 Αυτοπροσώπως 
3. Αθανάσιος Χρ. Παπαστεργίου 56.716 56.716 Αλεξ. Παπαστεργίου 
κάτοικος Λάρισας Χείρωνος 11 
4. Χαρίκλεια Χρ. Παπαστεργίου 12.365 12.365 Ιωάν. Παπαστεργίου 
κάτοικος Λάρισας Χείρωνος 11 
5. "ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ" 28.653 28.653 Φωτης Πατσιαούρας 
6ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης 

224.495 224.495  
Κατά την εκφώνηση από τον προσωρινό Γραμματέα του πίνακα των μετόχων, 
διαπιστώθηκε ότι παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου τους,οι 
αναγραφόμενοι στον πίνακα μέτοχοι με όλες τις μετοχές τους που αναγράφονται 
στον ίδιο πίνακα.΄τοι παρίστανται στη Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν 
224.495 μετοχές ήτοι το 98,956% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Αφού επικυρώθηκε ο πίνακας των μετόχων,η Συνέλευση εκλέγει ομοφώνως ως 
οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Ιωάννη Χρ. Παπαστεργίου και ωε Γραμματέα τον κ. 
Φώτη Πατσιαούρα,ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης: 

 



ΘΕΜΑ 
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους 

μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση  
του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού 

 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος αυτού εισηγείται, τη μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα 
τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια έξη και πέντε λεπτά (1.894.306,05) ευρώ, με επιστροφή 
μετρητών στους μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με μείωση 
της ονομαστικής αξίας των διακοσίων είκοσι έξη χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τριών  
(226.863) μετοχών της εταιρείας κατά οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (8,35)  ανά 
μετοχή, δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα 
λάβουν επιστροφή το ποσό των οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (8,35). 
Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ομόφωνα αποφασίζει 
τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες 
ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια έξη και πέντε λεπτά (1.894.306,05) ευρώ, δια 
μειώσεως της ονομαστικής αξίας των διακοσίων είκοσι έξη χιλιάδων οκτακοσίων 
εξήντα τριών  (226.863) μετοχών της εταιρείας, με επιστροφή στους μετόχους της 
εταιρείας σε μετρητά οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (8,35) ευρώ για κάθε μία (1) 
μετοχή που κατέχουν. 
Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 
του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης νέας παραγράφου, που έχει ως 
ακολούθως: 

Άρθρο 5 
- Με την από  30/11/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα 
τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια έξη και πέντε λεπτά (1.894.306,05) ευρώ,  με επιστροφή 
μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 
οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (8,35)  εκάστης.   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες και 
εκατον είκοσι τρία (4.764.123,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες είκοσι έξη χιλιάδες 



οκτακόσιες εξήντα τρείς (226.863) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ενός  (21,00) 
ευρώ  εκάστης. 
Τέλος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση,ελύθη η συνεδρίαση και σε πίστωση 
συνετάγη το παρόν πρακτικό και αφού βεβαιώθηκε,υπογράφεται νομίμως ως έπεται. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο 
από το βιβλίο πρακτικών 

της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
Αμπελώνας 30/11/2015 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Ιωάννης Χρ. Παπαστεργίου 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 


