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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία  
“ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ –  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»  
 

 Στη Νέα Ιωνία Αττικής, σήμερα την 27η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 11:00, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας  “ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» , στην οδό  Αλατσάτων 

23, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής μετά από 

πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ  προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 

μοναδικού θέματος της παρακάτω ημερησίας διάταξης   

 

Θέμα: «Ονομαστικοποίηση μετοχών  της εταιρείας». 

 

Παρόντα Μέλη:  

1. Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος του Γεωργίου,  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

2. Ζακ – Δαβίδ Επστάιν του Ροβέρτου, Μέλος 

3.Γεώργιος Καλογερόπουλος του Νικολάου, Μέλος  

 

 Αφού υπάρχει σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο νόμιμη απαρτία το 

διοικητικό συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., θέτει υπ’ όψη του Συμβουλίου, ότι, στα πλαίσια των 

άρθρων 40 και 184 του ν. 4548/2018, προκειμένου να γίνει η Ονομαστικοποίηση των 

Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο 

«Βιβλίο Μετόχων», προτείνει να εκδοθεί η κατωτέρω ανακοίνωση, η οποία θα 

δημοσιευτεί : α) Στο Γ.Ε.ΜΗ, β) Στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, και γ) θα αποσταλεί σε 

κάθε διαθέσιμη διεύθυνση Μετόχου σύμφωνα με την παράστασή αυτού στις Γενικές 

Συνελεύσεις της εταιρείας  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»   

(Αρ.Μ. ΓΕ.ΜΗ 122096113000)  

 

Δυνάμει της από 27/06/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και 

με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184, ν. 4548/2018, πρέπει να γίνει η 

Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι 

κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων». 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ .μέτοχοι της εταιρίας ή άλλοι δικαιούχοι που 

κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως μεταβούν στα γραφεία της εταιρίας στην 

Νέα Ιωνία Αττικής επί της οδού Αλατσάτων 23, 2ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και κατά τις ώρες 10 π.μ-14.00μ.μ  (Υπεύθυνος: κα Αλεξανδροπούλου , τηλ.: 210 

3640136, e-mail : porto.timeshare@gmail.com), έως τις 31/12/2019, προκειμένου : 

(α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 

κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν. Σημειώνεται ότι θα 

γίνεται έλεγχος των στοιχείων των τίτλων με τις παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις. 

(β) Να εγγραφούν στο «βιβλίο μετόχων», δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, 

που από την Νομοθεσία απαιτούνται και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής, ώστε 

να παραλάβουν μετά την έκδοσή τους αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους. 

(γ) Οι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών θα ακυρωθούν και οι μέτοχοι θα παραλάβουν, με 

βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στο βιβλίο μετόχων», αντίστοιχους ονομαστικούς 

τίτλους που θα ενσωματώνουν τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. 

Επισημαίνεται ότι : Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι 

δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν 

μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομοφώνως και παμψηφεί δέχεται την εισήγηση 

του κ. Ζαφειρόπουλου, Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Στη συνέχεια αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την 

λήξη της συνεδριάσεως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                   Τα Μέλη του ΔΣ 

 

Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος                                                              Ζακ – Δαβίδ Επστάιν           

 

                                                 Γεώργιος Καλογερόπουλος 


