
   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΑΕ  
     ΕΔΡΑ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 28 
«Με την από 24/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρείας, που εγκρίθηκε με την  με αριθμό και ημερομηνία 25859/16.11.2017 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 
27/11/2017, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό € 
1.389,60 με ακύρωση 4.632 μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, δια κληρώσεως. 
Μετά την κλήρωση ακυρώθηκαν οι κάτωθι μετοχές:  
328 μετοχές στο όνομα Γεώργιος Κεφάλας ονομαστικής αξίας  98,40 €, 560 μετοχές στο 
όνομα Αλέξανδρος Κεφάλας ονομαστικής αξίας 168,00€, 328 μετοχές στο όνομα Βασίλειος 
Κεφάλας ονομαστικής αξίας 98,40€, 9 μετοχές στο όνομα Απόστολος Νικολαΐδης 
ονομαστικής αξίας 2,70€, 40 μετοχές στο όνομα Γεώργιος Νικολαΐδης ονομαστικής αξίας 
12,00€, 40 μετοχές στο όνομα Ιάκωβος Νικολαΐδης ονομαστικής αξίας 12,00€, 32 μετοχές στο 
όνομα Ειρήνη Ματέϋ ονομαστικής αξίας 9,60€, 32 μετοχές στο όνομα Αθανάσιος Καντάς 
ονομαστικής αξίας 9,60€, 106 μετοχές στο όνομα Αντώνιος Γιαννουλάτος ονομαστικής αξίας 
31,80€, 103 μετοχές στο όνομα Αλέξανδρος Κιπρόεφ  ονομαστικής αξίας 30,90€, 12 μετοχές 
στο όνομα Μαίρη Γιαννουλάτου ονομαστικής αξίας 3,60€, 36 μετοχές στο όνομα Γεώργιος Α. 
Γιαννουλάτος ονομαστικής αξίας 10,80€, 36 μετοχές στο όνομα Αθανάσιος Α. Γιαννουλάτος 
ονομαστικής αξίας 10,80€, 1600 μετοχές στο όνομα ΒΙΧΕΠ Μερινός Α.Ε. ονομαστικής αξίας 
480,00€, 470 μετοχές στο όνομα Γ.Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΕΒΤΕ ονομαστικής αξίας 141,00€, 450 
μετοχές στο όνομα Λάζαρος Χρ. Χριστοφορίδης ονομαστικής αξίας 135,00€, 450 μετοχές στο 
όνομα Παναγιώτης Χρ. Χριστοφορίδης ονομαστικής αξίας 135,00€. 
Η εταιρεία έχει στην διάθεση των πιο πάνω μετόχων το ποσό που αντιστοιχεί στις 
ακυρωθείσες μετοχές τους, το οποίο δύνανται να εισπράττουν από τα γραφεία της εταιρείας, 
οδός Μιχαλακοπούλου 91 Αθήνα, ώρες 09:00 – 17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή κάθε 
εβδομάδα, από σήμερα και μέχρι τις 20 Αυγούστου 2018. Σε περίπτωση άπρακτης 
παρέλευσης της πιο πάνω προθεσμίας η εταιρεία θα καταθέσει το άνω ποσό στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των πιο πάνω μετόχων.» 
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