
 
   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 στην επωνυμία ΒΙΧΕΠ Μερινός Α.Ε. ονομαστικής αξίας 480,00€, 

470 μετοχές στην επωνυμία Γ.Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΕΒΤΕ ονομαστικής αξίας 141,00€, 450 
μετοχές στο όνομα Λάζαρος Χρ. Χριστοφορίδης ονομαστικής αξίας 135,00€ και 450 μετοχές 

στο όνομα Παναγιώτης Χρ. Χριστοφορίδης ονομαστικής αξίας 135,00€. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση της ορισθείσας για την είσπραξη των πιο πάνω ποσών 

προθεσμίας στις 20 Αυγούστου 2018, η Εταιρεία προχώρησε στη διαδικασία δημόσιας 
κατάθεσης των ανωτέρω ποσών υπέρ των ανωτέρω μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων. Δεδομένου, όμως,  του ότι οι σχετικές  « Αιτήσεις Δημόσιας Κατάθεσης» των ποσών 

που αντιστοιχούν στην πιο πάνω ονομαστική αξία των πιο πάνω ακυρωθεισών μετόχων, δεν 
έγιναν αποδεκτές από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, λόγω έλλειψης πλήρων 

στοιχείων των δικαιούχων των εν λόγω ποσών ήτοι του ΑΦΜ και του Πατρώνυμου (των 

φυσικών προσώπων) εκάστου εκ των ανωτέρω μετόχων, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι  θα έχει 

στην διάθεση των πιο πάνω πρώην 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 με την επίδειξη της 

αστυνομικής τους ταυτότητας τα φυσικά πρόσωπα και με την κατάθεση σχετικών 

νομιμοποιητικών εγγράφων τα νομικά πρόσωπα.» 
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