
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, 
ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" και ο διακριτικός 

τίτλος ως  "PAPERPACK. Α.Β.Ε.Ε.’’ 
 

(Προτεινόμενο στην Τακτική Γ.Σ. της 19ης Ιουνίου 2012) 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο  :  Σ Υ Σ Τ Α Σ Η  -  Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α 
1.   Με το παρόν η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται ως "ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" και ο διακριτικός τίτλος ως  "PAPERPACK. Α.Β.Ε.Ε.’’ 

2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός 
τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση. 

 
ΑΡΘΡΟ  2ο  :   Σ Κ Ο Π Ο Σ 
Σκοπός  της  εταιρίας  είναι : 

1. Η βιομηχανική παραγωγή τυπογραφικών και λιθογραφικών εργασιών κυτιοποιϊας, 
μηχανογραφικού εντύπου και κάθε είδους συσκευασίας σε χαρτί και χαρτόνι, καθώς 
και η εμπορία αυτών. 

2. Η εκτύπωση περιοδικού τύπου.  
3. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού – εξωτερικού βιοτεχνικών/ βιομηχανικών 

προϊόντων σχετικών με το σκοπό της εταιρίας. 
4. Η συμμετοχή σε νεοϊδρυόμενες ή μη επιχειρήσεις, τόσο του εσωτερικού, όσο και του 

εξωτερικού οποιασδήποτε νομικής μορφής του αυτού ή άλλου αντικειμένου. 
5. Ο σχεδιασμός (πρωτότυπο-δείγμα) και η εμπορία στηριγμάτων, εκθετηρίων και 

προθηκών (stands) χάρτινων ή άλλων, τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν το 
μέσο προώθησης-πώλησης, προβολής και διαφήμισης προϊόντων. 

6. Ο Σχεδιασμός και η παροχή ιδεών διαφημιστικών εργασιών. 
7. Ο Σχεδιασμός εντύπων και εμπορία αυτών. 
8. Η Εμπορία κάθε είδους Διαφημιστικών Επιχειρηματικών Δώρων που σχετίζονται με 

την προώθηση πωλήσεων. 
9. Η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης σε έντυπα, ραδιοφωνικά, 

τηλεοπτικά, ηλεκτρονικά μέσα. 
10. Η παροχή υπηρεσιών Διαφήμισης με πινακίδες ή αφίσες εξωτερικές και εσωτερικές σε 

γήπεδα και λοιπές εκδηλώσεις.    
11. H άσκηση από την εταιρία εισαγωγικοεξαγωγικών επιχειρήσεων και αντιπροσωπειών 

κάθε μορφής και δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συναφών προς το 
σκοπό της εταιρείας. 

12. H συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και άλλων Δημοσίων ή 
ιδιωτικών φορέων πάσης φύσεως.  

13. H παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών προς φυσικά 
πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής, σχετικά με το σκοπό 
της εταιρίας.  

14. H εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό 
τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και η συμμετοχή σε αντίστοιχα με το σκοπό 
της εταιρίας προγράμματα της E.E. και τρίτων χωρών. 


