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Της 4ης Νοεμβρίου 2021 

Ανακοινώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») ότι 

την 4η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 

23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με την από 5.10.2021 πρόσκληση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας και, 

συγκεκριμένα, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ εμπροθέσμως, με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου 

αιτήσεως 2460396/11.10.2021 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 

11η Οκτωβρίου  2021. 

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά 53.096.515 μετοχές 

με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 66.329.127 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και, συνεπώς, η 

επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 80,05%1. Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι που κατατέθηκαν 

για το μόνο θέμα ανήλθαν σε 53.096.515, αντιστοιχούσες σε 80,05% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου. 

Κατόπιν της διεξαχθείσας ειδικής ψηφοφορίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την 

από 31.12.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης - Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρείας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε κατόπιν των υποδείξεων της υπ’ αριθμ. 186/2021 απόφασης του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει των άρθρων 99 επ. και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), 

όπως τροποποιηθείς ίσχυε κατά τον χρόνο υπογραφής της Συμφωνίας Εξυγίανσης, ενέκρινε τους 

ειδικότερους όρους και συμφωνίες αυτής και παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας για την υπογραφή όλων των συμβάσεων και την διενέργεια όλων εν γένει των πράξεων και 

ενεργειών σε εκτέλεση της από 31.12.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε κατόπιν 

των υποδείξεων της υπ’ αριθμ. 186/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Συγκεκριμένα, το μοναδικό θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υπερψηφίστηκε από μετόχους2 

εκπροσωπούντες 53.096.515 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. 

Άγιος Στέφανος, 5.11.2021 

 
1 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 §1 του Ν. 4548/2018, οι 619.083 ίδιες μετοχές της 

Εταιρείας επί συνόλου 66.948.210 μετοχών δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν 

δικαίωμα ψήφου. 
2 Κατά τα αναφερόμενα στην πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι κατέχοντες μετοχές που 

αντιστοιχούν στο 63,67% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το διατακτικό 

της υπ’ αριθμ. 345/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υποκαταστάθηκαν ως προς την 

άσκηση του δικαιώματος παράστασης και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση από την διορισθείσα ειδική 

εντολοδόχο. 

http://www.ffgroup.com/

