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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

προς τους κ.κ. Μετόχους 
βάσει του Π.∆. 82/96 

Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15/10/2004 αποφάσισε α) τη 
συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» 
από την Εταιρεία µας, β) την αλλαγή της επωνυµίας της εταιρείας από «ΕΡΜΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» σε «ΓΕΚ Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών, 
Ακινήτων, Κατασκευών» και γ) τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού. Οι ως άνω 
αποφάσεις και οι σχετικές τροποποιήσεις του Καταστατικού εγκρίθηκαν µε την 
υπ΄αριθµ. Κ2-13956/3-12-2004 απόφαση του Υπ.Ανάπτυξης και δηµοσιεύθηκαν στο 
υπ΄αριθµ.  14334/3-12-2004 ΦΕΚ.   
Η Εταιρεία βάσει των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν.2328/95 και του 
άρθρου 1 παρ. 5 του Π.∆. 82/96 επαναδηµοσιεύει την από 29/11/2004 
γνωστοποίηση – πρόσκληση προς τους Μετόχους για την µέχρι Φυσικού Προσώπου 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους δηλώνοντας την πρόθεσή της να συµµετέχει, 
είτε αυτοτελώς είτε ως Μέλος Κοινοπραξιών, σε διαγωνισµούς για την ανάληψη 
έργων, ή προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς υπηρεσιών, του 
ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 
1232/82 και το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν.1256/82. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 3 του Π.∆. 82/96 εάν Μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες 
ανώνυµες εταιρείες αυτές καλούνται να παράσχουν πλήρη στοιχεία για το µέχρι 
Φυσικού Προσώπου προσδιορισµό των Μετόχων τους ειδάλλως οι συνέπειες της µη 
συµµόρφωσης και οι κυρώσεις που προβλέπονται  είναι η στέρηση του δικαιώµατος 
παραστάσεως και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας καθώς και των κάθε 
είδους περιουσιακών δικαιωµάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του Μετόχου.  
Από την ως άνω υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µέχρι Φυσικού Προσώπου 
εξαιρούνται, βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.∆. 82/96 και του 
εδαφίου 4 της παρ. 1 του Ν. 2328/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι µετοχές 
που κατέχονται από Εταιρείες που εδρεύουν στην αλλοδαπή, Οργανισµούς 
Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), Εταιρείες Επενδύσεων 
Χαρτοφυλακίου του Ν. 1969/91, Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταµεία, Ασφαλιστικές 
Εταιρείες,  Χρηµατιστηριακές Εταιρείες και Εταιρείες Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου. 
Η παρούσα γνωστοποίηση αποτελεί τυπική υποχρέωση, κοινοποιείται  στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών δηµοσιεύεται δε σε τρεις 
ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες και τρεις πολιτικές εφηµερίδες ευρείας 
κυκλοφορίας.  
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