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Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 
 

   Η εταιρεία  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» σύµφωνα µε το  άρθρο 19 του 

Ν.3556/2007 γνωστοποιεί σχέδιο  τροποποίησης των άρθρων 2 & 4 του καταστατικού της όπως 

προτείνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που θα πραγµατοποιηθεί την 8η 

∆εκεµβρίου 2007: 

 

         Α Ρ Θ Ρ Ο Ν     2. 

Σκοπός της Εταιρείας τίθεται α) η ίδρυσις εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας και δη νηµατουργείου, 

υφαντουργείου, πλεκτηρίου, βαφείου και φινιριστηρίου, β) η εν τω ιδρυθησοµένω εργοστασίω 

βιοµηχανική επεξεργασία πρώτων υλών ιδία βάµβακος, λινού, ερίου, µετάξης, τεχνητών ινών, 

συνθετικών ινών και υποπροϊόντων πάντων των ανωτέρω και εξ αυτών παραγωγή παντός είδους 

νηµάτων και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, γ) η επί κέρδει διάθεσις των εν τω εργοστασίω 

παραγοµένων προϊόντων, δ) η δι’ ίδιον λογαριασµόν της Εταιρείας και προς επίτευξιν του εταιρικού 

σκοπού εκµετάλλευσις εργοστασίων ανηκόντων εις τρίτους, ε) η επ’ ανταλλάγµατι βιοµηχανική 

επεξεργασία πρώτων υλών ανηκόντων εις τρίτους, στ) η διενέργεια πάσης εν γένει εµπορικής πράξεως 

σχέσιν εχούσης µε τας υπό επεξεργασίαν πρώτας ύλας και τα εν των εργοστασίω παραγόµενα προϊόντα, 

ζ) η ίδρυση-λειτουργία εργοστασιακών µονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρµολόγηση 

φωτοβολταϊκών πηγών ενέργειας, του απαιτούµενου προς τούτο εξοπλισµού, η ίδρυση-λειτουργία 

εργοστασιακών µονάδων για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκές πηγές ή/και βιοµάζα, καθώς 

και η παραγωγή ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, ανανεώσιµη ή µη,  η) η επί κέρδει διάθεσις και εν 

γένει εκµετάλλευση των παραγοµένων στις εργοστασιακές µονάδες προϊόντων καθώς και η επί κέρδει 

διάθεσις και η εν γένει εκµετάλλευση κάθε µορφής ενέργειας παραγόµενης από ανανεώσιµες πηγές ή µη, 

θ) η δι’ ίδιον λογαριασµόν της Εταιρείας και προς επίτευξιν του εταιρικού σκοπού αντιπροσώπευση και 

εκµετάλλευση εργοστασιακών µονάδων ανηκόντων εις τρίτους, ι) η επί κέρδει απόκτηση και περαιτέρω 



διάδοση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικής µε τα παραγόµενα στις άνω εργοστασιακές µονάδες 

προϊόντα και ενέργεια και κ) η διενέργεια πάσης εν γένει εµπορικής πράξεως σχέσιν εχούσης µε τα 

παραγόµενα προϊόντα και ενέργεια στις άνω εργοστασιακές µονάδες. 

 ∆ι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων λαµβανοµένης κατά την υπό του Νόµου 

καθοριζοµένην απαρτίαν και πλειοψηφίαν και µετά προηγουµένην τροποποίησιν του παρόντος άρθρου 

του Καταστατικού ως και παντός ετέρου σχετικού η Εταιρεία δύναται να επεκτείνει τον σκοπόν και τας 

εργασίας αυτής και εις οιονδήποτε έτερον κλάδον της βιοµηχανίας και του εµπορίου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν  4. 

     Η διάρκεια της  Εταιρείας ορίζεται εκατό (100) ετών  αρχοµένη από της δηµοσιεύσεως της  

εγκρινούσης το  παρόν Καταστατικόν αποφάσεως του κ. Υπουργού Εµπορίου εις το ∆ελτίον Ανωνύµων  

Εταιριών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της  Εφηµερίδος  της  Κυβερνήσεως, ήτοι από 17 

Σεπτεµβρίου 1970.   Η   διάρκεια  της  Εταιρείας  δύναται  να παρατείνεται  δια  αποφάσεως της  

Γενικής  Συνελεύσεως  και τροποποιήσεως  του παρόντος άρθρου. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι η αλλαγή που προτείνεται στο σκοπό της εταιρείας αφορά την παραγωγή 

ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, ανανεώσιµη ή µη, αντί µόνο από φωτοβολταϊκές πηγές ή/και 

βιοµάζα. 

 


