
 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  28.06.2012 

Πηελ Αζήλα ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2012, εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 15:00, ζην Μελνδνρείν ‘PRESIDENT” Ι. 

Θεθηζίαο 44 – Αζήλα, ζπλήιζαλ νη κέηνρνη απηήο, ζε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε κεηά από ηελ 

από 30.5.2012 πξόζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. Ξαξέζηεζαλ 17 κέηνρνη, θάηνρνη 

7.881.880  κεηνρώλ, πνπ εθπξνζσπνύλ πνζνζηό 78,819 % ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ επί ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο απνθάζηζαλ σο 

εμήο: 

 

Θέκα  1ν : Δλέθξηλαλ, κε πιεηνςεθία 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνύκελσλ κεηόρσλ 
(7.881.880 ςήθνη), ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2011  (1/1/2011 - 
31/12/2011) κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ. 
Δλέθξηλαλ επίζεο νκνθώλσο θαη πακςεθεί ηε κε-θαηαβνιή κεξίζκαηνο ιόγσ ηνπ δεκηνγόλνπ 
απνηειέζκαηνο. 
 
Θέκα  2ν  : Απήιιαμαλ, κε πιεηνςεθία 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνύκελσλ κεηόρσλ 
(7.881.880 ςήθνη) ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπο Νξθσηνύο Διεγθηέο από θάζε 
επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηελ εηαηξηθή  ρξήζε 2011. 
 
Θέκα  3ν  : Δμέιεμαλ, κε πιεηνςεθία 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνύκελσλ κεηόρσλ 
(7.881.880 ςήθνη) ηελ εθινγή ησλ θαησηέξσ ειεγθηώλ ηεο Δηαηξίαο ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ  
ΝΟΘΩΡΝΗ  ΙΝΓΗΠΡΔΠ  ΑΛΩΛΚΖ  ΔΡΑΗΟΗΑ ΝΟΘΩΡΩΛ  ΔΙΔΓΘΡΩΛ  κε Α.Κ  ΠΝΔ 125  γηα ηνλ 
έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ρξήζε 2012 θαη σο ηαθηηθό ειεγθηή  
ηνλ νξθσηό ειεγθηή  ΒΑΟΓΑΟΑΚΑΡΝ ΠΩΡΖΟΗΝ ηνπ ΓΔΟΑΠΗΚΝ  κε Α.Κ  ΠΝΔ 12851  , θαη σο 
αλαπιεξσκαηηθό ειεγθηή  ηνλ νξθσηό ειεγθηή ΓΑΙΙΑ  ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ ηνπ ΦΩΡΗΝ  κε Α.Κ  ΠΝΔΙ 
27021, κε ακνηβή ζύκθσλε κε ηελ πξνζθνξά ηεο. 
 
Θέκα  4ν  : Δλέθξηλαλ, κε πιεηνςεθία 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνύκελσλ κεηόρσλ 
(7.881.880 ςήθνη) ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ  ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, πνπ 
ζπλδένληαη κε ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, θαηά ηε ρξήζε  2011, θαη ελέθξηλαλ ηηο ακνηβέο ηνπο 
γηα ηε ρξήζε 2012 θαζώο θαη ηα έμνδα παξαζηάζεσο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα αλεμάξηεηα κε 
εθηειεζηηθά  κέιε ηνπ ΓΠ γηα ηελ  πεξίνδν 01/07/2011  έσο 30/06/2012. 

 
Θέκα  5ν  : Δλέθξηλαλ, κε πιεηνςεθία 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνύκελσλ κεηόρσλ 
(7.881.880 ςήθνη) ηελ ρνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23   παξ. 1 ηνπ Θ.Λ  2190/20,  
ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Γηεπζύλζεσο ή θαη ζε Γηεπζπληέο ηεο  
Δηαηξείαο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε Γηνηθεηηθά Ππκβνύιηα ή ζηελ Γηεύζπλζε  ζπλδεδεκέλσλ 
εηαηξεηώλ κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ε ηνπ N. 2190/20. 

  
Θέκα  6ν  : Δμέιεμαλ κε πιεηνςεθία 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνύκελσλ κεηόρσλ 
(7.881.880 ςήθνη ) σο κέιε ηνπ  Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ κε ζεηεία ελόο (1) έηνπο, ηνπο εμήο:  
 

1) ΚΑΟΠΔΙ ΣΑΟΖΠ-ΙΔΝΛΡΝΠ ΑΚΑΟΗΙΗΝ                
2) ΠΑΟΑΛΡΝΠ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝ  ΚΖΙΗΝΠ              
3) ΓΑΛΗΖΙ  ΓΑΪΓ  ΚΞΔΛΑΟΓΝΡ                           
4) ΣΑΗΚ  ΚΩΠΖ  ΛΑΣΚΗΑΠ                                       



 
5) ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΘΑΟΩΛΖΠ            
6) ΖΙΗΑΠ ΟΑΦΑΖΙ ΚΩΫΠΖΠ               
7) ΛΗΘΝΙΑΝΠ  ΞΑΛΑΓΗΩΡΖ-ΚΑΟΗΝ   ΚΑΟΗΝ       
8) ΓΔΩΟΓΗΝΠ  ΠΞΟΗΓΩΛΝΠ  ΘΑΡΠΑΟΝΠ, αλεμάξηεην κέινο                 
9) ΑΒΟΑΑΚ  ΔΠΓΟΑΠ  ΚΩΫΠΖΠ, αλεμάξηεην κέινο         

Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ αξρίδεη από ηε επόκελε ηεο εθινγήο ηνπο 
θαη ιήγεη ηελ εκέξα ζύγθιεζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ έηνπο 2013.Από ηα 
παξαπάλσ κέιε νη θ.θ. Γεώξγηνο Θαηζαξόο θαη Αβξαάκ Κσπζήο εμειέγεζαλ σο αλεμάξηεηα κε 
εθηειεζηηθά κέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 
 

Θέκα  7ν : Όξηζαλ κε πιεηνςεθία 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνύκελσλ κεηόρσλ 
(7.881.880 ςήθνη) σο κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Λ. 3693/2008 
ηνπο θάησζη: 

1) ΚΑΟΠΔΙ ΣΑΟΖ-ΙΔΝΛΡΝΠ ΑΚΑΟΗΙΗΝ   - Κε  εθηειεζηηθό κέινο ΓΠ 
2) ΣΑΗΚ  ΚΩΠΖ  ΛΑΣΚΗΑΠ  -Κε  εθηειεζηηθό κέινο ΓΠ θαη  
3) ΓΔΩΟΓΗΝΠ  ΠΞΟΗΓΩΛΝΠ ΘΑΡΠΑΟΝΠ  - Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο ΓΠ 

 

Θέκα  8ν : Δγθξίζεθαλ κε πιεηνςεθία 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνύκελσλ 

κεηόρσλ (7.881.880 ςήθνη) νη ηποποποιήζειρ ηος ομολογιακού δανείος ηηρ HSBC. 

 Πιο ζςγκεκπιμένα  η ππώηη ηποποποίηζη αθοπούζε μείυζη ηος ομολογιακού δανείος 

ηηρ HSBC από εςπώ 10.500.000 ζε εςπώ 9.000.000  με ηην ςπογπαθή ππόζθεηηρ ππάξηρ και 

ηαςηόσπονη ζύνατη, ιζόποζυν ηηρ μείυζηρ, Σςμβάζευν Ππακηοπείαρ Επισειπημαηικών 

Απαιηήζευν ανεπσόμενυν ζςνολικά ζηο ποζό ηυν εςπώ1.500.000.  

Η δεύηεπη ηποποποίηζη αθοπούζε μείυζη ηος ομολογιακού δανείος ηηρ HSBC από εςπώ 

9.000.000 ζε εςπώ 6.000.000  με ηην ςπογπαθή ππόζθεηηρ ππάξηρ και ηαςηόσπονη ζύνατη 

Σςμβάζευν Ππακηοπείαρ Επισειπημαηικών Απαιηήζευν ανεπσόμενυν ζςνολικά ζηο ποζό ηυν 

εςπώ 2.000.000.  

 


