
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Τησ Ανώνυμησ Εταιρείασ 
«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.» 

 
Αποφάςεισ Γενικήσ Συνέλευςησ 

 
H Εταιρεία με τθν επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ” (εφεξισ «θ Εταιρεία») ανακοινϊνει 
ότι ςτισ 13/06/2016 πραγματοποιικθκε θ Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ, ςτθν οποία 
παρζςτθςαν οκτϊ (8) μζτοχοι και εκπρόςωποι αυτϊν, αντιπροςωπεφοντασ ποςοςτό 45,20 % περίπου του ςυνόλου 
των μετοχϊν τθσ, ιτοι 34.976.147 κοινζσ μετοχζσ επί ςυνόλου 77.376.446 κοινϊν μετοχϊν. Κατά τθ υνζλευςθ, 
ςυηθτικθκαν και ελιφκθςαν ομόφωνα και παμψθφεί οι κατωτζρω αποφάςεισ επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ 
διάταξθσ:  
 

1) Εγκρίκθκαν οι Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και οι Ετιςιεσ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ τθσ εταιρικισ χριςθσ 1/1/2015 – 31/12/2015, κακϊσ και οι Εκκζςεισ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου και του Ορκωτοφ Ελεγκτι – Λογιςτι, επί των ανωτζρω Οικονομικϊν Καταςτάςεων.  
 

2) Αποφαςίςτθκε, μετά από ονομαςτικι κλιςθ των μετόχων και εκπροςϊπων αυτϊν, θ απαλλαγι των 
μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν - Λογιςτϊν από κάκε ευκφνθ 
αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα τθσ χριςθσ 1/1/2015 – 31/12/2015 κακϊσ και για τθ ςφνταξθ των 
Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων και των Ετιςιων Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων 
χριςθσ 1/1/2015 – 31/12/2015. 

 
 

3) Για τον ζλεγχο τθσ εταιρικισ χριςθσ 1/1/2016 - 31/12/2016 εκλζχκθκε ωσ ελεγκτισ τθσ Εταιρείασ θ 
ανϊνυμθ ελεγκτικι εταιρεία .Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ωσ Σακτικόσ Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ θ κα Ευκυμία 
Αλεξανδροποφλου του Νικολάου με Α.Μ./.Ο.Ε.Λ. 15411 και Α.Δ.Σ. ΑΒ118101 και ωσ 
αναπλθρωματικόσ Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ ο κ. Θεοδωρόπουλοσ Παναγιϊτθσ του Γεωργίου, 
Α.Μ./.Ο.Ε.Λ. 13221, Α.Δ.Σ. Θ362838. Ωσ αμοιβι του Ορκωτοφ Ελεγκτι που κα χρθςιμοποιθκεί για τον 
ζλεγχο τθσ τρζχουςασ χριςεωσ, προεγκρίκθκε θ κατϊτερθ αμοιβι που προβλζπεται ςτουσ επίςθμουσ 
πίνακεσ του Εποπτικοφ υμβουλίου του ϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν, θ οποία και κα βαρφνει τθν 
Εταιρεία 
 

4) Εγκρίκθκαν οι αμοιβζσ και αποδοχζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου που καταβλικθκαν για 
τθν εταιρικι χριςθ 2015. 

 
 

5) Προεγκρίκθκαν οι αμοιβζσ μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ 2016, οι 
οποίεσ κα ςυνεχίςουν καταβαλλόμενεσ μζχρι και τθν Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθσ χριςθσ 
2016 (που κα ςυγκλθκεί ζωσ 30.06.2017).  
 

6) Εγκρίκθκε θ παροχι ειδικισ αδείασ κατ’ άρκρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ςε μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου τθσ Εταιρείασ να μετζχουν ςτα Διοικθτικά υμβοφλια ςυνδεδεμζνων εταιρειϊν κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 42

ε
 παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920 και ςτθ διοίκθςθ άλλων εταιρειϊν που επιδιϊκουν 

παρεμφερείσ με τθν Εταιρεία ςκοποφσ.  
 

 
7) Δεν πραγματοποιικθκαν άλλεσ ανακοινϊςεισ, οφτε ελιφκθςαν άλλεσ αποφάςεισ. 

 
 

Αιγάλεω, 13/06/2016 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο 

 

 


