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Αποτελέσµατα ψηφοφορίας και αποφάσεις 

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9-3-2012. 

 

Στις 9-3-2012 πραγµατοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 
κατά την οποία συµµετείχαν 13 µέτοχοι κοµιστές 55.906.381 µετοχών και δικαιωµάτων 
ψήφου, δηλαδή ποσοστό 64,456% και συνεπώς η Συνέλευση βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεως µόνον επί  του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, 
λαµβανοµένου υπόψη ότι για το 1ο θέµα  σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Καταστατικού της 
Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα 2/3 του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση:  
1. ∆εν αποφάσισε για το θέµα, «Έκδοση και διάθεση βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 
και του ν. 3156/2003, µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινού έγχαρτου Οµολογιακού δανείου, 
στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ALPHA BANK, συνολικής ονοµαστικής αξίας µέχρι 
164.000.000,00 ευρώ και παροχή εξασφαλίσεων. Έγκριση ενεργειών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και παροχή εξουσιοδότησης να διαπραγµατευθεί, καθορίσει και συνοµολογήσει 
τους λοιπούς όρους και συµφωνίες του Προγράµµατος Εκδόσεως του ως άνω Οµολογιακού 
δανείου και των εξασφαλίσεών του», λόγω µη επίτευξης της απαιτούµενης σύµφωνα µε το 
Καταστατικό, απαρτίας των 2/3 του καταβεβληµένου  µετοχικού κεφαλαίου. Το ως άνω θέµα 
θα συζητηθεί στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Τετάρτη 21 Μαρτίου 
2012 και ώρα 10:00 π.µ.  
2. «Εκλογή δύο νέων µελών προς συµπλήρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  σύµφωνα µε το 
Καταστατικό και ορισµός των ανεξαρτήτων µη εκτελεστικών µελών». 
Η γενική συνέλευση αποφάσισε την Εκλογή δύο νέων µελών προς συµπλήρωση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το Καταστατικό και συγκεκριµένα του κ. Κωνσταντίνου 
Παµπούκη, Οµότιµου Καθηγητή του Εµπορικού ∆ικαίου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του 
κ. Βασίλη Τουντόπουλου, Αναπλ. Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αιγαίου καθώς και τον ορισµό 
αυτών ως ανεξάρτητων µη εκτελεστικών  µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   
 

ΥΠΕΡ                       55.860.929  ΜΕΤΟΧΕΣ                         99,92% 

ΚΑΤΑ                               37.500  ΜΕΤΟΧΕΣ                          0,07% 

ΑΠΟΧΗ                              7.952  ΜΕΤΟΧΕΣ                          0,01% 
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