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Αποτελέσµατα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης της 29-6-2011. 

 

Στις 29-6-2011 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Εταιρείας κατά την οποία συµµετείχαν 21 µέτοχοι κοµιστές 56.167.334 µετοχών και 

δικαιωµάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 64,757% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν 

σε νόµιµη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης, εκτός από το 7ο θέµα, για το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Καταστατικού της  

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα 2/3 του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

 

Η Γενική Συνέλευση µε την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: 

 

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης  

01/01/2010 - 31/12/2010 στην οποία περιλαµβάνονται οι Ετήσιες Οικονοµικές 

Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης  01/01/2010 - 31/12/2010  µετά των σχετικών 

Εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παµψηφεί την Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 

(01/01/2010-31/12/2010), στην οποία περιλαµβάνονται  οι ετήσιες ατοµικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις µετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού 

Ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο.  

ΥΠΕΡ                       56.167.334 ΜΕΤΟΧΕΣ                    100% 

ΚΑΤΑ                                     0 ΜΕΤΟΧΕΣ                      0% 

ΑΠΟΧΗ                                  0 ΜΕΤΟΧΕΣ                       0% 

 

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη 

αποζηµιώσεως για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τα πεπραγµένα της 

εταιρικής χρήσης 01/01/2010 – 31/12/2010. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παµψηφεί την Απαλλαγή του Διοικητικού Συµβουλίου και του 

Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τη χρήση 2010. 

ΥΠΕΡ                       56.167.334 ΜΕΤΟΧΕΣ                           100% 

ΚΑΤΑ                                     0 ΜΕΤΟΧΕΣ                               0% 

ΑΠΟΧΗ                                  0 ΜΕΤΟΧΕΣ                               0% 
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3. Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως µελών Διοικητικού Συµβουλίου. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αµοιβές των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου που 

καταβλήθηκαν για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης (01/01/2010- 31/12/2010) 

πραγµατικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία συνολικού ποσού ευρώ 698.706,90. 

ΥΠΕΡ                      55.963.487 ΜΕΤΟΧΕΣ                      99,64% 

ΚΑΤΑ                          203.847 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0,36% 

ΑΠΟΧΗ                                  0 ΜΕΤΟΧΕΣ                          0% 

 

4. Έγκριση αµοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αµοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική 

Ελεγκτική Α.Ε.» για τον διενεργηθέντα έλεγχο της εταιρικής  χρήσης (01/01/2010-

31/12/2010)  η οποία ανέρχεται σε  85.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

ΥΠΕΡ                      56.133.782 ΜΕΤΟΧΕΣ                    99,94% 

ΚΑΤΑ                            33.552 ΜΕΤΟΧΕΣ                      0,06% 

ΑΠΟΧΗ                                 0 ΜΕΤΟΧΕΣ                      0% 

 

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ελεγκτή από το Σώµα 

Ορκωτών  Ελεγκτών για τη χρήση 2011. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε  την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELTA  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» ME Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, µέλος της  «BDO 

INTERNATIONAL» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2011 (01.01.-31.12.2011). 

ΥΠΕΡ                      56.133.782 ΜΕΤΟΧΕΣ                  99,94% 

ΚΑΤΑ                            33.552 ΜΕΤΟΧΕΣ                    0,06% 

ΑΠΟΧΗ                                 0 ΜΕΤΟΧΕΣ                    0% 

 

6. Ανακοίνωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συµβουλίου σε 

αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

Ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε παµψηφεί η από 1-12-2010 εκλογή του κ. Νικόλαου Κορίτσα, 

Δικηγόρου Αθηνών, ως νέου ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του Διοικητικού 

Συµβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.  Stephen Leonhard για το υπόλοιπο της 

θητείας του, ήτοι έως 29-6-2013. 

 

ΥΠΕΡ                       56.167.334 ΜΕΤΟΧΕΣ                       100% 

ΚΑΤΑ                                     0 ΜΕΤΟΧΕΣ                          0% 

ΑΠΟΧΗ                                  0 ΜΕΤΟΧΕΣ                           0% 

 

7. Τροποποίηση του κοινού έγχαρτου Οµολογιακού Δανείου µε τις Τράπεζες 

ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ALPHA BANK ύψους 150 εκ. ευρώ. Έκδοση, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και διάθεση µέσω ιδιωτικής 

τοποθετήσεως, κοινού έγχαρτου Οµολογιακού Δανείου  ύψους 20 εκ. ευρώ. 

Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συµβούλιο να διαπραγµατευθεί, 

καθορίσει και συνοµολογήσει τους λοιπούς όρους και συµφωνίες της 
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τροποποίησης του Οµολογιακού Δανείου καθώς και του Προγράµµατος έκδοσης  

του ως άνω νέου Οµολογιακού Δανείου, υπογράψει τις σχετικές συµβάσεις και 

κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την τροποποίηση και την έκδοση του 

Οµολογιακού Δανείου. 

Επί του ανωτέρω θέµατος δεν ελήφθη απόφαση λόγω µη επίτευξης της απαιτούµενης 

σύµφωνα µε το Καταστατικό απαρτίας των 2/3 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Tο 

ως άνω θέµα θα συζητηθεί στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη Δευτέρα 

11 Ιουλίου 2011 και ώρα 11:00 π.µ. 

 

8.Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της εταιρείας αναφορικά µε τη  

θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παµψηφεί  την τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 2 του 

Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά µε τη θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου, και τον 

ορισµό της τριετίας ως διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου, αρχοµένης µετά την 29-

6-2013, ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει η εξαετής θητεία του παρόντος ή οποιουδήποτε 

άλλου εν τω µεταξύ εκλεγέντος Διοικητικού Συµβουλίου. 

ΥΠΕΡ                      56.167.334 ΜΕΤΟΧΕΣ                       100% 

ΚΑΤΑ                                     0 ΜΕΤΟΧΕΣ                           0% 

ΑΠΟΧΗ                                  0 ΜΕΤΟΧΕΣ                           0% 

 

9. Επικύρωση της τροποποίησης της από 12-10-2010 συµβάσεως παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών µε την Asklepios International GmbH σχετικά µε το 

εφαρµοστέο δίκαιο και τη δωσιδικία. 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της από 12-10-2010 συµβάσεως παροχής 
συµβουλευτικών υπηρεσιών µε την Asklepios International GmbH αναφορικά µε την αλλαγή 
του εφαρµοστέου δικαίου από το ελληνικό στο γερµανικό δίκαιο και την υπαγωγή της 
συµβάσεως από την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Αθήνας στην αποκλειστική 
δωσιδικία των Δικαστηρίων της Φραγκφούρτης Γερµανίας. Το κείµενο της εγκριθείσας 
τροποποίησης έχει ως εξής: 
« 12. Εφαρµοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία. 
Η παρούσα σύµβαση θα ερµηνεύεται και θα εκτελείται σύµφωνα µε το γερµανικό δίκαιο από 
τα Δικαστήρια της (Frankurt am Main), τα οποία τα µέρη ορίζουν ως αποκλειστικά αρµόδια». 

ΥΠΕΡ                      56.097.298 ΜΕΤΟΧΕΣ                        99,88% 

ΚΑΤΑ                            62.084 ΜΕΤΟΧΕΣ                         0,11% 

ΑΠΟΧΗ                          7.952 ΜΕΤΟΧΕΣ                           0,01% 

 

10. Έγκριση πώλησης του υπ΄αριθ. ZZB 7700 αυτοκινήτου της εταιρείας σύµφωνα 

µε το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 
Η Γενική Συνέλευση παµψηφεί ενέκρινε, σύµφωνα µε το άρθρο 23α του κ. ν. 2190/1920,   
την πώληση του υπ’ αριθ. ZZB 7700 αυτοκινήτου της Εταιρείας το οποίο χρήζει εκτεταµένων 
επισκευών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, αντί 
τιµήµατος 20.000 ευρώ. 

ΥΠΕΡ                       56.167.334 ΜΕΤΟΧΕΣ                          100% 

ΚΑΤΑ                                     0 ΜΕΤΟΧΕΣ                             0% 
ΑΠΟΧΗ                                 0 ΜΕΤΟΧΕΣ                             0% 



 

 4 

 

11. Έγκριση σύναψης ασφαλιστικής συµβάσεως των µελών του Διοικητικού 

Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε σύµφωνα µε το άρθρο 23α του κ. ν. 2190/1920 τη σύναψη 

ασφαλιστικής συµβάσεως των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, για την κάλυψη της 

αστικής τους ευθύνης από την εκτέλεση των καθηκόντων τους έναντι τρίτων. 

ΥΠΕΡ                      56.105.250 ΜΕΤΟΧΕΣ                      99,89% 
ΚΑΤΑ                            62.084 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0,11% 
ΑΠΟΧΗ                                 0 ΜΕΤΟΧΕΣ                           0% 
                                                                      

 

Μαρούσι, 4 Ιουλίου 2011 

                                                                   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


