
 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  13.06.2013 

ηελ Αζήλα ζηηο 13 Ινπλίνπ 2013, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00, ζην Ξελνδνρείν ‘PRESIDENT” Λ. 

Κεθηζίαο 44 – Αζήλα, ζπλήιζαλ νη κέηνρνη απηήο, ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά από ηελ 

από 21.5.2013 πξόζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Παξέζηεζαλ 16 κέηνρνη, θάηνρνη 

7.682.559  κεηνρώλ, πνπ εθπξνζσπνύλ πνζνζηό  76,825 % 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 
(7.682.559 ςήθνη), ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2012  (1/1/2012 - 
31/12/2012) κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ 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 
(7.682.559 ςήθνη) ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο Οξθσηνύο Διεγθηέο από θάζε 
επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηελ εηαηξηθή  ρξήζε 2012. 
 
Θέκα  3ν  : Δμέιεμαλ, κε πιεηνςεθία 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνύκελσλ κεηόρσλ 
(7.682.559 ςήθνη) ηελ εθινγή ησλ θαησηέξσ ειεγθηώλ ηεο Δηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ. 
Οξθσηνί Διεγθηέο ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ κε Α.Μ  ΟΔΛ 127  γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ρξήζε 2013, κε ακνηβή ζύκθσλε κε ηελ πξνζθνξά ηεο. 
 
Θέκα  4ν  : Δλέθξηλαλ, κε πιεηνςεθία 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνύκελσλ κεηόρσλ 
(7.682.559 ςήθνη) ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ  ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ 
ζπλδένληαη κε ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, θαηά ηε ρξήζε  2012, θαη ελέθξηλαλ ηηο ακνηβέο ηνπο 
γηα ηε ρξήζε 2013 θαζώο θαη ηα έμνδα παξαζηάζεσο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα αλεμάξηεηα κε 
εθηειεζηηθά  κέιε ηνπ Γ γηα ηελ  πεξίνδν 01/01/2012  έσο 31/12/2012. 

 
Θέκα  5ν  : Δλέθξηλαλ, κε πιεηνςεθία 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνύκελσλ κεηόρσλ 
(7.682.559 ςήθνη) ηελ ρνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23   παξ. 1 ηνπ Κ.Ν  2190/20,  
ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Γηεπζύλζεσο ή θαη ζε Γηεπζπληέο ηεο  
Δηαηξείαο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα 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 
(7.682.559 ςήθνη) σο κέιε ηνπ  Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζεηεία ελόο (1) έηνπο, ηνπο εμήο:  
 

1) ΜΑΡΔΛ ΥΑΡΗ-ΛΔΟΝΣΟ ΑΜΑΡΙΛΙΟ                
2) ΝΙΚΟΛΑΟ  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ-ΜΑΡΙΟΤ   ΜΑΡΙΟΤ       
3) ΓΑΝΙΗΛ  ΓΑΤΪΓ  ΜΠΔΝΑΡΓΟΤΣ                           
4) ΥΑΙΜ  ΜΩΤΗ  ΝΑΥΜΙΑ                                       
5) ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΑΡΩΝΗ            
6) ΗΛΙΑ ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΫΗ               
7) ΔΤΣΡΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΘΩΜΑΓΑΚΗ       



 
8) ΓΔΩΡΓΙΟ  ΠΤΡΙΓΩΝΟ  ΚΑΣΑΡΟ, αλεμάξηεην κέινο                 
9) ΑΒΡΑΑΜ  ΔΓΡΑ  ΜΩΫΗ, αλεμάξηεην κέινο         

Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αξρίδεη από ηε επόκελε ηεο εθινγήο ηνπο 
θαη ιήγεη ηελ εκέξα ζύγθιεζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ έηνπο 2014.Από ηα 
παξαπάλσ κέιε νη θ.θ. Γεώξγηνο Καηζαξόο θαη Αβξαάκ Μσπζήο εμειέγεζαλ σο αλεμάξηεηα κε 
εθηειεζηηθά κέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

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

1) ΜΑΡΔΛ ΥΑΡΗ-ΛΔΟΝΣΟ ΑΜΑΡΙΛΙΟ   - Με  εθηειεζηηθό κέινο Γ 
2) ΥΑΙΜ  ΜΩΤΗ  ΝΑΥΜΙΑ  -Με  εθηειεζηηθό κέινο Γ θαη  
3) ΓΔΩΡΓΙΟ  ΠΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΣΑΡΟ  - Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο Γ 

 

Θέκα  8ν : Θέκα  8ν : Δγθξίζεθε κε πιεηνςεθία 100% ησλ παξηζηακέλσλ θαη 

εθπξνζσπνύκελσλ κεηόρσλ (7.682.559 ςήθνη) ε  παξνρή πξνζζέησλ εμαζθαιίζεσλ ζην πιαίζην 

Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ πνζνύ € 49.000.000 εθδόζεσο ηεο Δηαηξείαο. 

 Η σσνέλεσση απουάσισε την εγγραυή προσημείωσης σποθήκης, ανώτατοσ ποσού εσρώ 

49.000.000 €, επί τοσ ακινήτοσ της Εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης   και την εκτώρηση 

αιτία ενετύροσ,  απαιτήσεών της ποσ απορρέοσν από τα ασυαλιστήρια σσμβόλαια της Εταιρείας, 

τα οποία αυορούν στο ανωτέρω αναυερόμενο ακίνητο. 

 


