ΥΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ 26ηρ ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2013, ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΣΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920.
Θέμα 1ο: Υπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ Δηήζησλ
Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2012 – 31/12/2012, κεηά
απφ αθξφαζε θαη έγθξηζε ησλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνχ
Διεγθηή – Λνγηζηή, επί ησλ αλσηέξσ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
σέδιο απόθαζηρ:
Δγθξίλνληαη νη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη νη Δηήζηεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2012 – 31/12/2012, θαζψο θαη νη Δθζέζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή – Λνγηζηή, επί ησλ αλσηέξσ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ.
Θέμα 2ο: Απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ –
Λνγηζηψλ απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 1/1/2012 –
31/12/2012 θαζψο θαη γηα ηε ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ
Δηήζησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ρξήζεο 1/1/2012 – 31/12/2012.
σέδιο απόθαζηρ:
Απνθαζίδεηαη ε απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηψλ
Διεγθηψλ – Λνγηζηψλ απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 1/1/2012
– 31/12/2012 θαζψο θαη γηα ηε ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ
Δηήζησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ρξήζεο 1/1/2012 – 31/12/2012.
Θέμα 3ο: Δθινγή Ταθηηθψλ θαη Αλαπιεξσκαηηθψλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ γηα ηελ εηαηξηθή
ρξήζε 1/1-31/12/2013 θαη θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ηνπο.
σέδιο απόθαζηρ:
Οξίδεηαη σο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ε αλψλπκε ειεγθηηθή εηαηξεία “ΣΟΛ Α.Δ.Ο.Δ.” θαη θαηά
πξνηίκεζε σο ηαθηηθφο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ν θ. Κσλζηαληίλνο Λψινο ηνπ Μάξθνπ,
Α.Μ./Σ.Ο.Δ.Λ.:13821, Α.Γ.Τ. ΑΗ 138696/2008, θαη σο αλαπιεξσκαηηθφο Οξθσηφο Διεγθηήο
Λνγηζηήο ν θ. Γεκήηξηνο Σκατιεο ηνπ Φξήζηνπ, Α.Μ./Σ.Ο.Δ.Λ.:12221, Α.Γ.Τ. Σ 270880/1998.
Πξνεγθξίλεηαη σο ακνηβή ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε θαηψηεξε ακνηβή,
πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο επίζεκνπο πίλαθεο ηνπ Δπνπηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σψκαηνο Οξθσηψλ
Διεγθηψλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο, ε νπνία θαη ζα βαξχλεη ηελ Δηαηξεία.
Θέμα 4ο: Έγθξηζε ακνηβψλ θαη απνδνρψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ
εηαηξηθή ρξήζε 2012.
σέδιο απόθαζηρ:

Δγθξίλνληαη νη θάησζη ακνηβέο – απνδνρέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ
εηαηξηθή ρξήζε 2012, ήηνη απφ 1-1-2012 έσο 31-12-2012:
Πξνο ηνλ θ. Γεψξγην Γεκεηξίνπ ηνπ Δπαγγέινπ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εθαηφλ είθνζη ρηιηάδσλ
Δπξψ (120.000 €).
Θέμα 5ο: Έγθξηζε αληηθαηάζηαζεο παξαηηεζέλησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. κε απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ.
σέδιο απόθαζηρ:
Δγθξίλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο κέινπο ηνπ Γ.Σ. θ. Σηαπξίδε απφ ηνλ θ.
Γαιαλφ, ε νπνία απνθαζίζηεθε δπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζκ. 723/26.11.2012 πξαθηηθνχ Γ.Σ. ηεο
Δηαηξείαο.
Θέμα 6ο: Τξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 19 («Σχλζεζε θαη Θεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ»)
ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο
σέδιο απόθαζηρ:
Απνθαζίδεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο σο εμήο:
«Άρθρο 19ο
ύνθεζη και Θηηεία ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος
1.
Η εηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ απαξηίδεηαη απφ ηξεηο (3) έσο
έληεθα (11) Σπκβνχινπο, εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά κέιε, ζχκθσλα κε ηηο δηαθξίζεηο ηνπ
Ν. 3016/2002, κεηφρνπο ή κε ηεο Δηαηξείαο. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εθιέγεηαη απφ ηε
Γεληθή Σπλέιεπζε ζε κπζηηθή ςεθνθνξία γηα πεληαεηή ζεηεία. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα εθιεγεί θαη λνκηθφ πξφζσπν. Η ζεηεία αξρίδεη απφ ηελ εθινγή ηνπο θαη
ιήγεη κε ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απφ ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ
έηνπο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπο. Καη’ εμαίξεζε, ε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ
παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο
επφκελε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ.
2. Οη Σχκβνπινη κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ θαη λα αλαθιεζνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηε
Γεληθή Σπλέιεπζε θαηά πάληα ρξφλν.
3. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εθιέγεη, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, κε
απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ή αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειψλ ηνπ, ηνλ Πξφεδξν, ηνλ
Αληηπξφεδξν ή Αληηπξνέδξνπο, ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν ή Αλαπιεξσηέο απηψλ ή
Δληεηαικέλνπο Σπκβνχινπο θαη νξίδεη ηα εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά κέιε, πιελ ησλ
αλεμαξηήησλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Ν. 3016/2002. Τν αμίσκα ηνπ
Αληηπξνέδξνπ, ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή κπνξεί λα
ζπκπίπηνπλ ζην απηφ πξφζσπν. Η εθινγή ηνπο γίλεηαη ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, κεηά ηελ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απφ ηε Γεληθή
Σπλέιεπζε.
4. Τνλ Πξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη θαηά ζεηξά ν Αληηπξφεδξνο,
εθηειεζηηθφ κέινο, ν Αληηπξφεδξνο, κε εθηειεζηηθφ κέινο θαη ν Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο θαη ζε

πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απηψλ, Σχκβνπινο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην.
5. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εθιέγεη κέιε ηνπ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ,
απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη ε αλαπιήξσζε ησλ αλσηέξσ κειψλ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ έρνπλ
ηπρφλ εθιεγεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθφζνλ ηνχην επηηξέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ. Η
αλσηέξσ εθινγή απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ,
εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ
αληηθαζίζηαηαη. Η απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β θαη
αλαθνηλψλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία
κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
6. Οξίδεηαη ξεηά φηη ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν
απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηα ελαπνκείλαληα κέιε
κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ ελαπνκεηλάλησλ κειψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο
είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. Σε θάζε πεξίπησζε ηα ελαπνκείλαληα
κέιε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3).».
Θέμα 7ο: Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη νξηζκφο αλεμάξηεησλ
κειψλ ηνπ
σέδιο απόθαζηρ:
Δθιέγεηαη λέν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, απνηεινχκελν απφ ελλέα (9) κέιε, ην
νπνίν ζα απνηειείηαη απφ ηα πξφζσπα πνπ αθνινπζνχλ ακέζσο θαησηέξσ, εθιεγφκελα κε ηηο
ηδηφηεηεο πνπ έλαληη ελφο εθάζηνπ θαζνξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3016/2002
θαη ζπγθεθξηκέλα:
(1) Γεψξγηνο Γεκεηξίνπ,
(2) Αξηζηνηέιεο Ατβαιηψηεο,
(3) Σνθνθιήο Βειάλεο,
(4) Μίιηνο Νηεξ Κξηθνξηάλ,
(5) Αλαζηάζηνο Αβξαληίλεο,
(6) Αλαζηάζηνο Καηζίξεο
(7) Παλαγηψηεο Σηακαηφπνπινο,
(8) Κσλζηαληίλνο Αξγπξφπνπινο, Ανεξάπηηηο μέλορ,
(9) Πεξηθιήο Γαιαλφο , Ανεξάπηηηο μέλορ.
Η ζεηεία ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο θαη ζα δηαξθέζεη κέρξη ηηο
30/06/2018.
Θέμα 8ο: Δθινγή κειψλ Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 λ. 3693/2008

σέδιο απόθαζηρ:
Οη Κσλζηαληίλνο Αξγπξφπνπινο, Μίιηνο Νηεξ Κξηθνξηάλ θαη Αλαζηάζηνο Καηζίξεο,
εθιέγνληαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3693/2008.
Θέμα 9ο: Πξνέγθξηζε ακνηβψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηηο επφκελεο ρξήζεηο
σέδιο απόθαζηρ:
Πξνεγθξίλεηαη ε θαηαβνιή ακνηβήο πξνο ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θ. Γεψξγην
Γεκεηξίνπ, ζπλνιηθνχ πνζνχ εθαηφλ εβδνκήληα ρηιηάδσλ Δπξψ (170.000 €), σο ακνηβή γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο γεληθήο πνιηηηθήο ηεο
Δηαηξείαο, θαηαβαιιφκελν ζε (12) κεληαίεο θαηαβνιέο, θαζψο θαη πξνο ην κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θ. Αλαζηάζην Καηζίξε, ζπλνιηθνχ πνζνχ πελήληα ρηιηάδσλ Δπξψ
(50.000 €), σο ακνηβή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή
ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαηαβαιιφκελν ζε δψδεθα (12) κεληαίεο
θαηαβνιέο.
Δγθξίλεηαη ε παξαπάλσ ακνηβή λα ζπλερίζεη θαηαβαιιφκελε αλαινγηθά θαη γηα ηε ρξήζε 2014
θαη κέρξη ηελ Δηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ρξήζεο 2013 (πνπ ζα ζπγθιεζεί σο
30.6.2014), κέρξη ηελ παξνρή λέαο έγθξηζεο απφ ηελ επφκελε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο.
Θέμα 10ο: Παξνρή αδείαο θαη’ άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζηα Γηνηθεηηθά Σπκβνχιηα ή ζηε δηνίθεζε άιισλ
εηαηξεηψλ πνπ επηδηψθνπλ παξεκθεξείο κε ηελ Δηαηξεία ζθνπνχο
σέδιο απόθαζηρ:
Δγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη εηδηθή άδεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ζηνλ
Γεψξγην Γεκεηξίνπ ηνπ Δπαγγέινπ, λα κεηέρεη ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ζπλδεδεκέλσλ
εηαηξεηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 θαη ζπγθεθξηκέλα λα
κεηέρεη ζηα Γηνηθεηηθά Σπκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ «GED TOYΟTOMI ITALIA SRL» θαη
«ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΑΔΒΔ».
Θέμα 11ο: Παξνρή αδείαο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε πξφζσπα πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23α Κ.Ν. 2190/1920
σέδιο απόθαζηρ:
Παξέρεηαη εηδηθή άδεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 23α παξ. 2 Κ.Ν. 2190/20, γηα ηελ ππνγξαθή
Ιδησηηθνχ Σπκθσλεηηθνχ Πψιεζεο & Μεηαβίβαζεο Μεηνρψλ, κε ην νπνίν ε Δηαηξεία ζα
πσιήζεη θαη κεηαβηβάζεη κεηνρέο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξεία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ζε πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 α Κ.Ν.
2190/1920.

Θέμα 12ο: Παξνρή αδείαο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ Δηαηξεία
εηαηξεηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη πξνζψπσλ πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920
σέδιο απόθαζηρ:
Παξέρεηαη εηδηθή άδεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 23α παξ. 2 Κ.Ν. 2190/20, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
απφ 26.09.2012 Ιδησηηθνχ Σπκθσλεηηθνχ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ν θ. Γεψξγηνο Γεκεηξίνπ,
Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηεο Δηαηξείαο, πψιεζε ζηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΑΔΒΔ», ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξείαο, ηεηξαθφζηεο ηξηάληα
(430) νκνινγίεο, νη νπνίεο εθδφζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία δπλάκεη ηεο Β΄ ζεηξάο ηνπ
Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ηεο, νλνκαζηηθήο αμίαο επηαθνζίσλ δέθα ηξηψλ Δπξψ
θαη εμήληα έμη ιεπηψλ (713,66 €) ε θάζε κία. Τν ηίκεκα γηα ηελ αλσηέξσ αγνξαπσιεζία
αλήιζε ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ έμη ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ εβδνκήληα ηξηψλ Δπξψ
θαη νγδφληα ιεπηψλ (306.873,80 €).
Θέμα 13ο: Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ απφ ηελ Δηαηξεία θαηά ην άξζξν 16
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην
σέδιο απόθαζηρ:
Δγθξίλεηαη πξφγξακκα αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ απφ ηελ Δηαηξεία, κέρξη ηνπ 1/10 ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, κε αλψηαηε ηηκή αγνξάο πελήληα ιεπηά ηνπ Δπξψ
(0,50 €) θαη θαηψηαηε ηηκή αγνξάο ηξία ιεπηά ηνπ Δπξψ (0,03 €) αλά κεηνρή, ζηελ νπνία
(ηηκή) επηηξέπεηαη λα δηελεξγεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απνθηήζεηο, θαη κέζα ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη ηηο 26-42015, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Θέμα 14ο: Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, θαηά ην άξζξν 13 παξ. 14
Κ.Ν. 2190/1920, λα ζεζπίζεη πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ θαη πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηή εηαηξεηψλ θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο
αγνξάο κεηνρψλ (stock options) θαηά ην άξζξν 13 παξ. 13 Κ.Ν. 2190/1920, απμάλνληαο
ελδερνκέλσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ιακβάλνληαο φιεο ηηο ινηπέο ζρεηηθέο απνθάζεηο
σέδιο απόθαζηρ:
Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, θαηά ην άξζξν 13 παξ. 14 Κ.Ν.
2190/1920, λα ζεζπίζεη πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ
θαη πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηή εηαηξεηψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 42ε παξ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ
(stock options) θαηά ην άξζξν 13 παξ. 13 Κ.Ν. 2190/1920, κε ελδερφκελε αχμεζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ρξεζηκνπνηψληαο κεηνρέο πνπ απνθηά ή έρεη απνθηήζεη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 16 Κ.Ν. 2190/1920 θαη ιακβάλνληαο φιεο ηηο ινηπέο ζρεηηθέο απνθάζεηο.
Θέμα 15ο : Γηάθνξεο απνθάζεηο θαη αλαθνηλψζεηο.
Γελ ζα ιεθζνχλ πεξαηηέξσ απνθάζεηο θαη δελ ζα γίλνπλ αλαθνηλψζεηο.

