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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
 Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφα−

λιστικής εταιρείας με την επωνυμία «EVIΜΑ GROUP 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7, 8, 9 και 17α έως 
17γ του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει

TΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Θέμα 1: αριθμ. απόφ. 63/08−02−2013

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της 

νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι−
κής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81), σε συνδυασμό με 
την ΠΔ/ΤΕ 336/29−12−1984 (ΦΕΚ Α 28), όπως ισχύει μετά 
την τροποποίηση της με την ΠΔ/ΤΕ 2638/14−12−2010 (ΦΕΚ 
B΄ 1953), την ΠΔ/ΤΕ 2653/29−02−2012 (ΦΕΚ B΄ 503), την 
ΠΔ/ΤΕ 2662/03−07−2012 (ΦΕΚ B΄ 2149), και σε συνδυασμό 
με την ΠΕΕ/ΤΕ 1/20−12−2012 (ΦΕΚ B΄ 3410), όπως ισχύει 
μετά την τροποποίηση της με την ΠΕΕ/ΤΕ 4/08−01−2013 
(ΦΕΚ B΄ 13),

β) τα άρθρα 32 και 55Α του έχοντος ισχύ νόμου 
(ν.3424/1927, ΦΕΚ Α 298) καταστατικού της Τράπεζας 
της Ελλάδος,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α 128),

δ) το Ν.Δ. 400/1970 «περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τη 
διάταξη των άρ. 3 παρ. 3, 9, 17γ παρ. 4 και 5 του Ν.Δ. 
400/70, όπως ισχύουν, καθώς και την υπ’ αριθμ. 133/18−
11−2008 Απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) (ΦΕΚ B΄ 2577/19−12−2008), και ιδι−
αίτερα τη διάταξη του άρ. 4 παρ. 1,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
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ε) το υπ’ α.π. 1631/22−10−2012 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπε−
ζας της Ελλάδος προς την ασφαλιστική εταιρεία με 
την επωνυμία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία»),

στ) το υπ’ α.π. 1752/14−11−2012 έγγραφο της Δ.Ε.Ι.Α.,
ζ) την από 16−11−2012 (α.π. Δ.Ε.Ι.Α. 11359/16−11−2012) επι−

στολή − απάντηση της Εταιρείας επί των υπ’ α.π. 1631/22−
10−2012 και 1752/14−11−2012 εγγράφων της Δ.Ε.Ι.Α.,

η) τον από 22−11−2012 (α.π. Δ.Ε.Ι.Α. 11546/22−11−2012) επο−
πτικό ισολογισμό (fast track) της Εταιρείας με ημερο−
μηνία αναφοράς την 30−09−2012,

θ) το υπ’ α.π. 1807/27−11−2012 έγγραφο της Δ.Ε.Ι.Α.,
ι) την από 4−12−2012 (απ. Δ.Ε.Ι.Α. 11865/04−12−2012) Ανα−

λογιστική Έκθεση Τεχνικών Αποθεμάτων (ΑΝ.Ε.Τ.Α.) της 
Εταιρείας, με ημερομηνία αναφοράς την 30−09−2012,

ια) την υπ’ α.π. 110/18−01−2013 έκθεση ελέγχου της 
Δ.Ε.Ι.Α. επί του από 22−11−2012 (α.π. Δ.Ε.Ι.Α. 11546/22−11−
2012) εποπτικού ισολογισμού της Εταιρείας (fast track), 
με ημερομηνία αναφοράς την 30−09−2012,

ιβ)την από 28−01−2013 (α.π. Δ.Ε.Ι.Α. 832/28−01−2013) επι−
στολή − απάντηση της Εταιρείας στην υπ’ α.π. 110/18−
01−2013 έκθεση ελέγχου της Δ.Ε.Ι.Α.,

ιγ) το από 04−02−2013 εισηγητικό σημείωμα της Δ.Ε.Ι.Α.,
ΕΠΕΙΔΗ
1) σύμφωνα με την υπό στοιχείο ια) ανωτέρω έκθεση 

ελέγχου της Δ.Ε.Ι.Α., η Εταιρεία, με ημερομηνία αναφο−
ράς την 30−09−2012:

α) παρουσίασε έλλειμμα στο Περιθώριο Φερεγγυό−
τητας (εποπτικά κεφάλαια) κατά ποσό ύψους τριάντα 
τεσσάρων εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων 
επτακοσίων τριάντα ευρώ (€34.079.730), κατά παράβα−
ση των οριζομένων στο άρθρο 17α του ν.δ. 400/1970, 
όπως ισχύει,

β) δεν σχημάτισε επαρκή Τεχνικά Αποθέματα, κατά 
ποσό ύψους δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαέξι χι−
λιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 10.616.600), κατά παράβαση 
των οριζομένων στο άρθρο 7 παρ. 1 του ν.δ. 400/1970, 
όπως ισχύει, και στο άρθρο 4 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 133/18−
11−2008 Απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.),

γ) παρουσίασε έλλειμμα στην Ασφαλιστική Τοποθέ−
τηση κατά ποσό ύψους έντεκα εκατομμυρίων ενενή−
ντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ 
(€11.093.972), κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 
8 παρ. 10 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει,

2) η Εταιρεία δεν κάλυψε το συνολικό ποσό ύψους 
πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιά−
δων τετρακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ (€ 5.639.471), 
που αποτελούσε μέρος του ελλείμματος στο Περιθώριο 
Φερεγγυότητας της, το οποίο και η ίδια είχε αποδεχθεί 
με το υπό στοιχείο η) ανωτέρω έγγραφο της,

3) σύμφωνα με τα υπό ε), στ) και ζ) στοιχεία δεν τεκ−
μηριώνεται, ελλείψει σχετικών πολιτικών εγκεκριμένων 
από το Δ.Σ. της Εταιρείας, η αποτελεσματικότητα και 
ο στρατηγικός σχεδιασμός της στην διαχείριση του 
υπέρμετρου, εν σχέσει και με τα εποπτικά της κεφάλαια 
που ήταν αρνητικά, αναληφθέντος κινδύνου στον κλάδο 
10 του άρ. 13 ν.δ. 400/1970 «αστική ευθύνη από χερσαία 
αυτοκίνητα οχήματα»,

4) τα ανωτέρω θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα 
των ασφαλισμένων και κάθε δικαιούχου ασφαλίσμα−
τος και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εν λόγω 
ασφαλιστικής εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 
3, 9 παρ. 1 και 17γ παρ. 4 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
αφού έλαβε επίσης υπόψη τις εκτιθέμενες στο ανω−

τέρω υπό στοιχείο (ιβ) έγγραφο απόψεις της «EVIMA 
GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συνε−
κτιμώντας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 
17γ ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει,

α) τον κίνδυνο που ενέχουν οι εξεταζόμενες παραβά−
σεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την ιδιωτική 
ασφάλιση και για τα συμφέροντα των ασφαλισμένων 
και των εν γένει δικαιούχων ασφαλίσματος, ο οποίος 
είναι εν προκειμένω σημαντικός ως προς όλες τις εξε−
τασθείσες παραβάσεις,

β) τον βαθμό συνεργασίας της Εταιρείας με την Τρά−
πεζα της Ελλάδος τόσο κατά το στάδιο της διερεύνη−
σης και ελέγχου των παραβάσεων, όσο και προγενέ−
στερα και

γ) την μη επιμέλεια που έδειξε η εταιρεία κατά την 
εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, αλλά και τα ειδικό−
τερα μέτρα που έλαβε αυτή προς την επανόρθωση των 
παραβάσεων και παράλειψη τους στο μέλλον,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1) Ανακαλεί, δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 3, του άρ−

θρου 9 παρ. 1 και του άρθρου 17γ παρ. 4 ν.δ. 400/1970, 
όπως ισχύει, την άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής 
εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12882/05/Β/86/62, 
η οποία της χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14085/
06−03−1974 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ 
ΔΑΕ−ΕΠΕ 191/06−03−1974).

2) Δεσμεύει το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού 
της εν λόγω Εταιρείας και το χαρακτηρίζει ασφαλιστική 
τοποθέτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 
παρ. 1 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει.

3) Θέτει αυτή σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10, 12α, 
13γ, 17α έως 17γ του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει.

4) Διορίζει, δυνάμει του άρθρου 12α παρ. 3 ν.δ. 
400/1970, όπως ισχύει, τον Γερμανό Ιωάννη του Δημη−
τρίου, δικηγόρο Αθηνών (AM ΔΣΑ 30413), επόπτη ασφα−
λιστικής εκκαθάρισης, με εξάμηνη θητεία, αρχόμενη από 
την έκδοση της παρούσας απόφασης. Ο επόπτης της 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης υποχρεούται να εφαρμό−
σει τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, ιδίως 
των άρθρων 10 και 12α, και έχει όλες τις αρμοδιότητες 
του εκκαθαριστή της Εταιρείας, μέχρι το διορισμό του 
Εκκαθαριστή από το αρμόδιο δικαστήριο, όπως προ−
βλέπεται από το άρθρο 12α παρ. 3 εδ. δ΄ ν.δ. 400/1970, 
όπως ισχύει. Η αμοιβή του επόπτη ορίζεται σε ποσό 
ύψους 1.500 ευρώ (μεικτά) μηνιαίως.

5) Αποδεσμεύει, δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 2 ν.δ. 
400/1970, όπως ισχύει, ποσό ύψους 50.000 (πενήντα χι−
λιάδες) ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 
GR7303700040000002070000126, που τηρεί η Εταιρεία 
στην Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε., για την κάλυψη εξόδων 
εκκαθάρισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να επιδοθεί στην Εταιρεία προς γνώ−
ση της και για τις νόμιμες συνέπειες και να κοινοποιηθεί 
καταλλήλως:
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i. στον διά της παρούσης απόφασης οριζόμενο επόπτη 
της ασφαλιστικής εκκαθάρισης Ιωάννη Γερμανό του 
Δημητρίου, 

ii. στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο−
τήτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3 του ν.δ 
400/1970,

iii. σε όλα τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία και κτημα−
τολογικά γραφεία ως και στους θεματοφύλακες της 
περιουσίας της ως άνω Εταιρείας,

iv. στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου, Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και 
Αναλογιστικής) για τις κατά νόμον ενέργειες,

ν. στο Ν.Π.Ι.Δ. Επικουρικό Κεφάλαιο,
vi. στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης,
νii. στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας.

 Ο Πρόεδρος κ.α.α.

Ο Υποδιοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(2)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία ΝΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ−ΕΙΣΑ−
ΓΩΓΕΣ−ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και δ.τ. 
«ΝΑΚΟ ΑΕΒΕΕ».

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 01/02/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΚΟ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ−ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ−ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» δ.τ. «ΝΑΚΟ ΑΕΒΕΕ» και αριθμό 
Μητρώου 13969/01ΑΤ/Β/86/486, που εδρεύει στο Δήμο 
Αμαρουσίου Αττικής:

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011,
2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τη χρήση 2011, όπως εγκρίθηκαν από την Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της 29/06/2012.

Αγ. Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος κ.α.α.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΚΟΥ
F

(3) 
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «SILVER WOOD (ΣΙΛΒΕΡ ΓΟΥΝΤ) ΞΥΛΙΝΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «SILVER WOOD A.E.».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Την 19−07−2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SILVER 

WOOD (ΣΙΛΒΕΡ ΓΟΥΝΤ) ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «SILVER WOOD Α.Ε.» 
και με αριθμό Μητρώου 50821/14/Β/02/1:

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Δ/κού Συμβουλίου 
για τη χρήση 2011.

2) Το με αρίθμ. 11/30−06−2012 πρακτικό της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων.

Λαμία, 6 Φεβρουαρίου 2013

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος

ΚΩΝ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ
F

 (4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» 
και διακριτικό τίτλο «Α.Ν.Ε.Ζ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Την 17/01/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο(Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 28976 
το αριθμ. 722/17−12−2012 το πρακτικό του Δ.Σ. της Ανω−
νύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙ−
ΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο 
«Α.Ν.Ε.Ζ. Α.Ε.» με αρ. ΜΑΕ 12593/90/Β/79/1 και αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ 122529424000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολο−
σχερής καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαί−
ου της εταιρίας που αποφασίστηκε από την Γενική Συ−
νέλευση των μετόχων της εταιρίας την 13.09.2012 ύψους 
588.000,00 ευρώ με έκδοση 200.000,00 νέων μετοχών 
ονομαστικής αξίας 2,94 εκάστη όπως το άρθρο 5 του 
καταστατικού έχει τροποποιηθεί και έτσι το Μετοχικό 
Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 3.675.000,00 
€ διαιρούμενο σε 1.250.000,00 € μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 2,94 € η μία.

Αριθμός εγκριτικής απόφασης Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ζακύνθου 917−1/10−01−2013.

Ζάκυνθος, 17 Ιανουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ

F
(5) 

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Π. ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ − Ε. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ−ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε» και δ.τ. «VASHELIOS AE».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 καταχωρίστηκε στο 
Μητρώο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 30666 το από 
14 Ιανουαρίου 2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΖΑΡΖΑ−
ΒΑΤΣΑΚΗΣ − Ε. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ − ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» και δ.τ. 
«VASHELIOS AE» και με αριθμό ΓΕΜΗ 012736846000 
(Πρώην Αρ. ΜΑΕ 64125/66/Β/07/0014), που εδρεύει στο 
Δήμο ΞΑΝΘΗΣ με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβο−
λή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 
240.000,00 ευρώ που αποφασίστηκε από την Γενική Συ−
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νέλευση στις 13/12/2012 και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. 
με ΚΑΚ 27673/15−1−2013.

Ξάνθη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

Μηχανογραφικών Εφαρμογών
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΣΙΑΚΚΑ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

Στο ΦΕΚ 13350/21−11−2012/τ. ΑΕ−ΕΠΕ και ΓΕΜΗ που δη−
μοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΒΙΑΡΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟ−
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. 
«ΒΙΑΡΤ S.A» και ΑΡ. Μ.Α.Ε. 50211/24/Β/01/28.

Στη σελίδα 7, στήλη αριστερή, σειρά 27 από την αρχή 
συμπληρώνεται το παρεληφθέν κείμενο το οποίο έχει 
ως εξής:

«Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπο−
γραφή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Προ−
βής Δημήτριος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα−
τος του Προέδρου τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος 
Ρήγας Βασίλειος.»

(Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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