
 
 

 
 

 

 
 
 
Η Deloitte αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη, ,του διεθνούς δικτύου εταιρειών-μελών Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) και τις συνδεδεμένες αυτών. Η DTTL (επίσης 
αναφέρεται και ως "Deloitte Global") και κάθε μία από τις εταιρείες μέλη της είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για περισσότερες πληροφορίες.  
 
H «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η «Deloitte Business Solutions Α.Ε.», η «Deloitte Business Process Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών» και η 
«Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» είναι οι ελληνικές εταιρείες μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»). Η «Deloitte 
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου (risk advisory), η «Deloitte Business Solutions 
Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Business Process Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών» 
λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). H «Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» επιχειρήσεων με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα κέντρο καινοτομίας που παρέχει χρηματοοικονομικές 
(financial advisory), φορολογικές (tax), συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου (risk advisory). Η «Κοϊμτζόγλου-Λεβέντης και Συνεργάτες» 
("KL Law Firm") είναι η ελληνική δικηγορική εταιρεία που παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές στην Ελλάδα. 
 
Η παρούσα επικοινωνία περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία εκ των Deloitte Touche Tohmatsu Limited, των εταιρειών μελών της, ή άλλων συνδεδεμένων  αυτών, (από κοινού  
το “Δίκτυο της Deloitte”) δε δύναται να θεωρηθεί ότι παρέχει δια της παρούσας επαγγελματικές συμβουλές ή υπηρεσίες. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν 
τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία υποστεί 
οποιοδήποτε πρόσωπο που βασίσθηκε στην παρούσα. 
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Μαρούσι 20.5.2020 
 
Ανακοίνωση για επιλεκτική μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στον μέτοχο 
 
Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών » και αριθμό  Γ.Ε.ΜΗ. 1223601000 (εφεξής η «Εταιρεία») ότι, σύμφωνα με την από 15.5.2020 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €125.000,00 με ακύρωση του συνόλου των μετοχών ενός 
μετόχου της Εταιρείας, ήτοι 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι 
πέντε (€25,00) εκάστη, και επιστροφή μετρητών στον μέτοχο. 
 
Κατόπιν της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ οκτακοσίων μίας 
χιλιάδων πενήντα (€801.050,00), διαιρούμενο σε 32.042 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 
ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη. 
 
Την 19.5.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
2135242, η με αριθμό 5289/ 19-5-2020  απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του ΕΒΕΑ, με την οποία 
εγκρίθηκε η κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Εταιρείας. 
 


