ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»
της 8ης Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΑ 1ο: Επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και συνακόλουθη
τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής.
Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην επέκταση και συμπλήρωση
(διεύρυνση) του επιδιωκομένου εκ μέρους της Εταιρείας σκοπού, με σκοπό την ενίσχυση
του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και την δυνατότητα υλοποίησης εκ μέρους της πιο
σύνθετων έργων και στην συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου το άρθρο 3 του
Καταστατικού αυτής το οποίο στη νέα του μορφή θα έχει ειδικότερα ως ακολούθως:
«ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός
Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η μελέτη, η σχεδίαση και η παραγωγή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εξοπλισμών
και συναφών υλικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυλικών και πνευματικών
αυτοματισμών, ρομποτικών, υδραυλικών, αποχετευτικών, φωτοβολταϊκών και αιολικών
συστημάτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού, η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ως άνω
εξοπλισμών, αυτοματισμών και συστημάτων σε έργα τρίτων, δημόσια ή/και ιδιωτικά, ο
προγραμματισμός και η θέση σε λειτουργία, η προστασία, η συντήρηση, η ενίσχυση και
επισκευή αυτών και η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία και εν
γένει διάθεση, χονδρικώς ή/και λιανικώς, των παραγομένων υλικών και προϊόντων.
2. Η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία και εν γένει διάθεση,
χονδρικώς ή/και λιανικώς, ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού υλικού και συναφών
εξαρτημάτων, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυλικών και πνευματικών
αυτοματισμών, ρομποτικών, υδραυλικών, αποχετευτικών, φωτοβολταϊκών και αιολικών
συστημάτων, συστημάτων συναγερμού και εγκαταστάσεων κλιματισμού, η τοποθέτηση και
η εν γένει εγκατάσταση των ως άνω συστημάτων, αυτοματισμών, υλικών και εξαρτημάτων
σε έργα τρίτων, δημόσια ή/και ιδιωτικά.
3. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο διάθεση
πάσης φύσεως ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, συναφών μηχανημάτων,
εξαρτημάτων και υλικών, ρομπότ, συσκευών ψύξης, θέρμανσης και κλιματισμού,
συστημάτων φυσικού αερίου, ενεργειακών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου
και φύλαξης καθώς και μονάδων συναγερμού, ρουχισμού και μέσων ατομικής προστασίας
βιομηχανίας, η προμήθεια και εμπορία ανταλλακτικού εξοπλισμού των ως άνω ειδών.
4. Η ανάληψη εργολαβικών και υπεργολαβικών ιδιωτικών ή/και δημοσίων έργων
αναφορικά με την πώληση ηλεκτρολογικού, υδραυλικού και μηχανολογικού υλικού καθώς
και συναφών προϊόντων και εξαρτημάτων, την εγκατάσταση, επισκευή, ενίσχυση,
προστασία και συντήρηση πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυλικών και
μεταλλικών εγκαταστάσεων και κατασκευών τρίτων.
5. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή,
ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών στοιχείων, τηλεπικοινωνιακών δικτύων,
δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κάθε είδους
(μαγνητικά μέσα, ψηφιακά μέσα, συσκευές, ηχεία κλπ) και όλων των συναφών
εξαρτημάτων και παντός αναλώσιμου υλικού που έχει σχέση με τα παραπάνω καθώς και η
διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.
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6. Η εγκατάσταση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, παραμετροποίηση, επισκευή και
συντήρηση δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και
τηλεπικοινωνιακού υλικού εν γένει.
7. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση λειτουργία και
εκμετάλλευση σταθμών και μονάδων παραγωγής ενέργειας (ηλεκτρικής, υδάτινης,
αιολικής, φωτοβολταϊκής), σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
8. Η απόκτηση και μεταβίβαση (περιλαμβανομένης της αγοράς, πώλησης/προμήθειας,
εκμετάλλευσης) ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή και η
διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά με αντικείμενο τα ανωτέρω.
9. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και
αντιπροσώπευση βιομηχανικών, επαγγελματικών και οικοδομικών μηχανημάτων και
εργαλείων παντός τύπου, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών και συναφών ειδών.
10. Η κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων, η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών
επικάλυψης μετάλλων και η εκτέλεση εν γένει μηχανολογικών εργασιών έναντι αμοιβής ή
βάσει σύμβασης.
11. Η σύνταξη-εκπόνηση τεχνικών μελετών και η εν γένει παροχή υπηρεσιών συμβουλών
οργάνωσης της μεθόδου εργασίας καθώς και ορθής χρήσης αναφορικά με το σύνολο των
εμπορευομένων από την Εταιρεία προϊόντων καθώς και των εν γένει επιδιωκομένων εκ
μέρους της Εταιρείας σκοπών και δραστηριοτήτων.
12. Η έρευνα, η ανάπτυξη και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων πωλήσεων προς
εξυπηρέτηση του σκοπών της Εταιρείας και κάθε δραστηριότητας υποστηρικτικής αυτών.
Β. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
(α) να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με οιοδήποτε ημεδαπό ή
αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή Κοινοπραξία με
παρεμφερή, ανάλογο ή/και διαφορετικό σκοπό και να συμμετέχει σε κάθε είδους και
μορφής εταιρικά σχήματα ή Κοινοπραξίες,
(β) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και οιουδήποτε
άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό,
(γ) να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης
φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και πάσης φύσεως
μεταφορικά μέσα,
(δ) να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει
επίσης τη διαχείριση της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια
τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων,
(ε) να συμμετέχει σε οιοδήποτε πρόγραμμα που επιδοτείται από ελληνικά ή αλλοδαπά
όργανα, αρχές, φορείς και οργανισμούς,
(στ) να διαχειρίζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και
μέσω κρατικών αλλά και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης
και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν
οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα
προαναφερόμενα,
(ζ) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και
δραστηριότητες,
(η) να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός πάντοτε του υπό του νόμου
επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή
θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή της,
(θ) να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και
άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και να συνάπτει
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συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) με κάθε είδους εταιρείες ή επιχειρήσεις της Ελλάδας
ή του εξωτερικού και
(ι) να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή
συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε πράξη που
θεωρείται, άμεσα ή έμμεσα, αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την ευόδωση και
πραγμάτωση του επιδιωκόμενου εκ μέρους της Εταιρείας σκοπού.
Οι σκοποί που αναγράφονται σε κάθε μια από τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος
άρθρου δεν θα ερμηνεύονται στενά, αλλά κατά το δυνατόν ευρύτερα, εκτός αν άλλως ρητά
προκύπτει από τα συμφραζόμενα, και δεν θα περιορίζονται με κανένα τρόπο ένεκα
αναφοράς ή εκ συμπεράσματος από οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς που μνημονεύονται
στις ανωτέρω παραγράφους ή από τις προβλέψεις οιασδήποτε άλλης παραγράφου ή τίτλου
ή από την επωνυμία της Εταιρείας».
ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκτακτη
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του
Καταστατικού της και το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χορήγηση - εκχώρηση προς το
Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας για την λήψη αποφάσεως/αποφάσεων περί αυξήσεως
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1
περ. β΄ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού
της Εταιρείας, μέχρι του τριπλασίου του σήμερον καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας (1.219.200,00 €) για τα προσεχή πέντε (5) έτη.
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