
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων  

επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 
(άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ’ του Κ.Ν. 2190/1920) 

 
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  
Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης 
από 1.1.2015 έως 31.12.2015, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών 
Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – 
Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 έως 
31.12.2015. 
 
Απαιτούμενη απαρτία: 70% του 
μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 70% του 
μετοχικού κεφαλαίου  

 
Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής 
χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμ. 
1745/30-3-2016 πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – 
Λογιστή. Επίσης, προτείνεται η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, λόγω της 
γενικότερης οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατούν στην 
ευρωπαϊκή ζώνη, αλλά και στην παγκόσμια, καθώς και για λόγους ταμειακής 
ρευστότητας της Εταιρείας. 
 
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......% τις 
ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων 
Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 έως 
31.12.2015, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος στους 
μετόχους. 
 
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών 
Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 
από 1.1.2015 έως 31.12.2015 
 
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του 
μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των 
εκπροσωπουμένων ψήφων 

 
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, που διενεργήθηκε με 
ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων και των αντιπροσώπων τους, 
απαλλάσσει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%  τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015.  



 

3. Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για 
τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των 
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 
έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους  
 
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του 
μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των 
εκπροσωπουμένων ψήφων 

 

Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος 
της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή της εταιρείας «BDO Ορκωτοί 
Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει 
τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό 
Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  
Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση 
από 1.1.2016 έως 31.12.2016. 
 
Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις 
περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 
4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. 
 
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους ......................, ήτοι με 
ποσοστό ......% την εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με 
αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173,  η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό 
Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή 
για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  Εταιρείας και των 
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 
31.12.2016. 
 
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του 
μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των 
εκπροσωπουμένων ψήφων 

 
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%  
όπως δοθεί αμοιβή ύψους εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε 
ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€122.325,70) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
για την εταιρική χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015 και συγκεκριμένα δέκα πέντε 
χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€15.765,70) στον 
Κωνσταντίνο Δημόπουλο ως αμοιβή για την εκτέλεση καθηκόντων Αγορανομικού 
Υπευθύνου και στον Νικόλαο Φωτόπουλο τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια 
εξήντα (€39.960) ευρώ και στον Νικόλαο Λούλη εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια 
(€66.600) ευρώ, καθώς και τη διανομή του ποσού των είκοσι οκτώ χιλιάδων 
(28.000) ευρώ ως αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική 
χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016. 
 



5. Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών 
σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση από 
1.1.2016 έως 31.12.2016 
 
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του 
μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των 
εκπροσωπουμένων ψήφων 

 
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%   
και προεγκρίνει την καταβολή κατά την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 
31.12.2016 χρηματικού ποσού ύψους ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδων (100.000), 
προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κυρίως για επαφές τους με τις αρμόδιες Αρχές, καθώς και με τους 
εκπροσώπους άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 
χώρες του εξωτερικού. 
 

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την καταβολή για την επόμενη 
εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ως 
κάτωθι: 

Νικόλαος Λούλης          μικτός μηνιαίος μισθός  ευρώ 8.000 

Νικόλαος Φωτόπουλος       μικτός μηνιαίος μισθός  ευρώ 6.000 

Πλέον : επιδομάτων  για δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επιδόματα αδείας και 
λοιπές αμοιβές όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να 
αναπροσαρμόζονται βάσει εκδοθησομένων αποφάσεων αυξήσεων μισθών 
συλλογικών ή κλαδικών συμβάσεων εργασίας ή και ελευθέρας συμφωνίας μεταξύ 
των μερών. 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τη δαπάνη του συνολικού ποσού 
των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, το οποίο είχε προεγκριθεί από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση του έτους 2015 για έξοδα παραστάσεως των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015. 

 
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας 
κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με 
αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την 
επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους 
 
Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του 
μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 + 1 των 
εκπροσωπουμένων ψήφων 

 
Αφού έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 
προτείνει στους μετόχους την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
κατά ένα εκατομμύριο είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ και εβδομήντα 
δύο λεπτά (1.027.503,72€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 
0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιο» καθώς και την ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή κατά ένα 
εκατομμύριο είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 
(1.027.503,72€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ 
με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους του ενός 



εκατομμύριου είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων τρία ευρώ και εβδομήντα δύο 
λεπτών (1.027.503,72€).  

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό 
......%,  την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο 
είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 
(1.027.503,72€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ 
με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 
Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους ......................, ήτοι 
με ποσοστό ......%,  την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
κατά ένα εκατομμύριο είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ και εβδομήντα 
δύο λεπτά (1.027.503,72€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 
0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους του 
ενός εκατομμύριου είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων τρία ευρώ και εβδομήντα 
δύο λεπτών (1.027.503,72€). Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση παρέχει την 
εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων 
των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας 
αποφάσεως περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
7. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού 
της Εταιρείας. 
 
Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του 
μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 + 1 των 
εκπροσωπουμένων ψήφων 

 
Συνεπεία της ανωτέρω υπό στοιχεία 6 αποφάσεως της, η παρούσα Τακτική Γενική 
Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%,   όπως 
τροποποιηθεί αντιστοίχως το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας με την 
προσθήκη δύο νέων παραγράφων σε αυτό με το κάτωθι περιεχόμενο: 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ 

Άρθρο 5ο 

 

«Κατόπιν αποφάσεως της από 23/6/2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.027.503,72 ευρώ με αύξηση της 
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία 
μειώθηκε ισόποσα κατά 1.027.503,72 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε 
μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους 
μετόχους. 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση 
παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές 
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη». 
 
8. Παροχή εγγυήσεως υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «KENFOOD 
ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» 
 
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του 
μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των 
εκπροσωπουμένων ψήφων 



 
Έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και 
προτείνει στους μετόχους την παροχή εγγυήσεως υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «KENFOOD 
ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» προς την «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικού ποσού 716.000 ευρώ, ήτοι α) ποσού 
306.000 ευρώ σε εξασφάλιση της με αριθμό  234/07.09.2000 Σύμβασης Ανοικτού 
Αλληλόχρεου Λογαριασμού και επαύξησης αυτής με το με αριθμό 
234/1/27.11.2006 πρόσθετο σύμφωνο, δυνάμει των οποίων χορηγήθηκε στην 
«KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» πίστωση και β) ποσού 410.000 ευρώ σε 
εξασφάλιση της με αριθμό 166/001/11.05.2007 σύμβασης ομολογιακού δανείου, 
που υπεγράφη μεταξύ της «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» και της Attica 
Bank. Η παροχή της ανωτέρω εγγυήσεως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της 
Εταιρείας, αφού η εταιρεία «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» αποτελεί τον 
αποκλειστικό παραγωγό και προμηθευτή της θυγατρικής της εταιρείας με την 
επωνυμία «NutriBakeS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και με τον διακριτικό 
τίτλο «NutriBakeS», η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία πρώτων υλών και 
μειγμάτων για την αρτοποιεία και τη ζαχαροπλαστική, προεχόντως υπό το σήμα 
και διακριτικό γνώρισμα «KENFOOD», ενώ επίκειται, εντός του επομένου έτους, 
οι δύο ως άνω εταιρείες να συγχωνευθούν δια απορροφήσεως της «KENFOOD 
ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» από την «NutriBakeS». Συνεπώς, το εταιρικό 
συμφέρον της Εταιρείας είναι άμεσα συνδεδεμένο με το εταιρικό συμφέρον της 
εταιρείας «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.». Περαιτέρω, δέον όπως 
αναφερθεί ότι η Εταιρεία μας παραμένει διασφαλισμένη, αφού θα διατηρεί 
συμβατικά το δικαίωμα αναγωγής κατά της πρωτοφειλέτιδος πιστούχου εταιρείας 
(«KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.»), η οποία είναι φερέγγυα 
δραστηριοποιούμενη στο χώρο της παραγωγής πρώτων υλών και μειγμάτων για 
την αρτοποιεία και τη ζαχαροπλαστική επί μακρόν. 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό 
......%,  την παροχή εγγυήσεως υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» 
προς την «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικού 
ποσού 716.000 ευρώ, ήτοι α) ποσού 306.000 ευρώ σε εξασφάλιση της με αριθμό  
234/07.09.2000 Σύμβασης Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού και επαύξησης 
αυτής με το με αριθμό 234/1/27.11.2006 πρόσθετο σύμφωνο, δυνάμει των οποίων 
χορηγήθηκε στην «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» πίστωση και β) ποσού 
410.000 ευρώ σε εξασφάλιση της με αριθμό 166/001/11.05.2007 σύμβασης 
ομολογιακού δανείου, που υπεγράφη μεταξύ της «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ 
Α.Β.Ε.Ε.» και της Attica Bank. Η παροχή της ανωτέρω εγγυήσεως υπηρετεί το 
εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας μας, αφού η εταιρεία «KENFOOD 
ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» αποτελεί τον αποκλειστικό παραγωγό και προμηθευτή 
της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «NutriBakeS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «NutriBakeS», η οποία 
δραστηριοποιείται στην εμπορία πρώτων υλών και μειγμάτων για την αρτοποιεία 
και τη ζαχαροπλαστική, προεχόντως υπό το σήμα και διακριτικό γνώρισμα 
«KENFOOD», ενώ επίκειται, εντός του επομένου έτους, οι δύο ως άνω εταιρείες 
να συγχωνευθούν δια απορροφήσεως της «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ 



Α.Β.Ε.Ε.» από την «NutriBakeS». Συνεπώς, το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας 
είναι άμεσα συνδεδεμένο με το εταιρικό συμφέρον της εταιρείας «KENFOOD 
ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.». Με την εγγύηση αυτή η Εταιρεία θα ενέχεται ως 
αυτοφειλέτης παραιτούμενη ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως (άρθρο 
855 ΑΚ), όπως επίσης και από όλα τα άλλα δικαιώματα και τις ενστάσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 853, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Αστικού 
Κώδικα, την σημασία των οποίων γνωρίζει καλώς, καθώς και κάθε άλλης 
ενστάσεως κατά της Τράπεζας. Η Εταιρεία διατηρεί συμβατικά το δικαίωμα 
αναγωγής κατά της πρωτοφειλέτιδος πιστούχου εταιρείας («KENFOOD 
ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.»), η οποία είναι φερέγγυα δραστηριοποιούμενη στο 
χώρο της παραγωγής πρώτων υλών και μειγμάτων για την αρτοποιεία και τη 
ζαχαροπλαστική επί μακρόν. 
 
Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση παρέχει με ψήφους ......................, ήτοι με 
ποσοστό ......%, την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την παροχή της ανωτέρω 
εγγυήσεως, καθώς και για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως 
και ειδικότερα να εξουσιοδοτήσει συγκεκριμένα πρόσωπα για να 
διαπραγματευθούν και αποφασίσουν τους ειδικότερους όρους της συμβάσεως 
εγγυήσεως, για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας ως εγγυήτριας, με όρους 
και συμφωνίες της απολύτου κρίσεως τους και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 
σύμφωνο, καθώς επίσης να διαπραγματευθούν και αποφασίσουν τους ειδικότερους 
όρους της παρεχομένης εγγυήσεως στα πλαίσια των παραπάνω αποφάσεων.. 
 


