
16 Δεκεμβρίου 1996 Τακτική Γενική Συνέλευση Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 260.154.720 δρχ. με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.445.304 νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 180 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.100 δρχ./έκαστη.

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά :α) 167.242.320 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 180 δρχ. 
σε 210 δρχ. και β) 351.208.830 δρχ. με έκδοση 1.672.423 νέων μετοχών αξίας 210 δρχ./έκαστη

2.Άυξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 234.139.290 δρχ. με έκδοση 1.114.949 μετοχών ονομαστικής αξίας 210 δρχ. και 
τιμή διάθεσης 1.100 δρχ./έκαστη
1. Απόφαση αποϋλοποίησης των μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με τον Νόμο 2396/1996

2.Άυξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω Χρημαριστηρίου Αξιών Αθηνών, με έκδοση 8.362.116 
κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 210 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.700 δρχ./έκαστη,

1.Αλλαγή επωνυμίας σε "ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" .
2.Αλλαγή έδρας της εταιρείας - Δήμος Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη)
1.Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας μέχρι 1.672.423 μετοχών (10% του συνόλου των μετοχών ) με κατώτατη τιμή 
αγοράς τα 3 ευρώ και ανώτατη τα 8 ευρώ - συνολικό χρονικό διαστημα αγοράς 12 μήνες από την λήψη της 
απόφασης .

2. Αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πέντε σε επτά και εκλογή νέου Δ.Σ. που απαρτίζουν οι κ.κ. : 
Κωνσταντίνος Λούλης (Πρόεδρος), Απόστολος Κοζανίτης (Α΄Αντιπρόεδρος), 'Ολγα Λούλη (Β΄Αντιπρόεδρος), Θωμάς 
Κανέλλος (μέλος), Ιωάννης Καρακαδάς (μέλος), Αντώνιος Κωνσταντόπουλος (μέλος) και Νικόλαος Φωτόπουλος 
(μέλος) 

3.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 21.156.153 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 21.156.153 δρχ. με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1.265 
δρχ. και μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. 

27 Φεβρουαρίου 2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση Έγκριση συνάψεως συμβάσεων έργου κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ.2 του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, 
με την εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. για παραγωγή αλεύρου facon για λογαριασμό της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.  

17 Ιανουαρίου 2003 Επαναληπτική  Γενική 
Συνέλευση 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 334.484,64 € δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 
16.724.232 μετοχών κατά 0,02 € , ήτοι η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξάνεται από 0,62 € σε 0,64 € .Η ανωτέρω 
αύξηση καλύπτεται δια κεφαλαιοποιήσεως 143.100,13 € από το αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δια 
κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων σύμφωνα με τον Ν. 
2065/92 ύψους 191.384,51 € .

16 Δεκεμβρίου 2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Κατόπιν αποφάσεως της από 16/12/2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε 
κατά 64.896 ευρώ με ακύρωση 101.400 ιδίων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ 
εκάστη, οι οποίες είχαν αγορασθεί βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23-7-2001.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 10.638.612,48 διαιρούμενο σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

18 Σεπτεμβρίου 2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
Κατά την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 18/09/2008  αποφασίστηκε η αγορά 
ιδίων μετοχών της εταιρείας μέχρι 1.662.283 μετοχών (10% του συνόλου των μετοχών ) με κατώτατη τιμή αγοράς το 1 
ευρώ και ανώτατη τα 10 ευρώ - συνολικό χρονικό διαστημα αγοράς 24 μήνες από την λήψη της απόφασης .

2 Ιανουαρίου 2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Κατόπιν αποφάσεως τις από 2/01/2009  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η 
ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 0,50 ευρώ, από 0,64 ευρώ σε 1,14 ευρώ, με 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα η 
ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 8.311.416 ευρώ με μετρητά 
στους μετόχους.

25 Μαΐου 2010 Τακτική Γενική Συνέλευση 

Κατόπιν αποφάσεως τις από 25/05/2010  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η 
ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 0,12 ευρώ, από 0,64 ευρώ σε 0,76 ευρώ, με 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα η 
ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 1.994.739,84 ευρώ με 
μετρητά στους μετόχους.

1. Κατόπιν αποφάσεως τις από 20/06/2011  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η 
ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 0,20 ευρώ, από 0,64 ευρώ σε 0,84 ευρώ, με 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα η 
ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 3.324.566,40 ευρώ με 
μετρητά στους μετόχους.

2. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 20/06/2011 αποφασίσθηκε όπως 
ακυρωθούν οι 1.400.556 ίδιες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας που αποκτήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 18/09/2008 με ονομαστική αξία 0,64 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 Κ.Ν. 
2190/1920, καθώς και όπως μειωθεί αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από 10.638.612,48 ευρώ σε 
9.742.256,64 ευρώ.

28 Ιουνίου 2013 Τακτική Γενική Συνέλευση 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/06/2013 αποφάσισε την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας κατά ευρώ 1.217.783,04 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετά 
ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,64 € εκάστης, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης 
των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad 
Unipersonal. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 4,0875753 Ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω αύξηση, 
το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 10.960.039,68 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές, άυλες, 
ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανήλθαν 
σε Ευρώ 7.777.781,05. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού 
ύψους Ευρώ 6.559.998,01 ήχθη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά 
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

20 Ιουνίου 2011 Τακτική Γενική Συνέλευση 

28 Αυγούστου 1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Ιστορικό Αρχείο Εταιρικών Πράξεων 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

23 Ιουλίου 2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

12 Νοεμβρίου 1999 Επαναληπτική Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση 

12 Απριλίου 2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 


