ΥΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ 6ηρ ΜΑΪΟΤ 2011,
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920.

Θέκα 1ν : Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ
Δηήζησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2010 –
31/12/2010, κεηά από αθξόαζε θαη έγθξηζε ησλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή – Λνγηζηή, επί ησλ αλσηέξσ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ.
χέδιο απόθαζηρ:
Δγθξίλνληαη νη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, νη Δηήζηεο Δλνπνηεκέλεο
Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2010 – 31/12/2010, θαζώο θαη νη Δθζέζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή – Λνγηζηή, επί ησλ αλσηέξσ
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
Θέκα 2ν : Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ
Διεγθηώλ – Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο
1/1/2010 – 31/12/2010 θαζώο θαη γηα ηε ζύληαμε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ θαη ησλ Δηήζησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ρξήζεο
1/1/2010 – 31/12/2010.
χέδιο απόθαζηρ:
Απνθαζίδεηαη ε απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ
Οξθσηώλ Διεγθηώλ – Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα
ηεο ρξήζεο 1/1/2010 – 31/12/2010 θαζώο θαη γηα ηε ζύληαμε ησλ Δηήζησλ
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ Δηήζησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ ρξήζεο 1/1/2010 – 31/12/2010.
Θέκα 3ν : Δθινγή Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξσκαηηθώλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηνλ
έιεγρν ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2011 – 31/12/2011 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο
ηνπο.
χέδιο απόθαζηρ:
Οξίδεηαη σο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ε αλώλπκε ειεγθηηθή εηαηξεία “ΟΛ Α.Δ.Ο.Δ.”
θαη θαηά πξνηίκεζε σο ηαθηηθόο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο ν θ. Κσλζηαληίλνο
Λώινο ηνπ Μάξθνπ, Α.Μ./.Ο.Δ.Λ.:13821, Α.Γ.Σ. ΑΖ 138696/2008, θαη σο
αλαπιεξσκαηηθόο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο ν θ. Γεκήηξηνο κατιεο ηνπ
Υξήζηνπ, Α.Μ./.Ο.Δ.Λ.:12221, Α.Γ.Σ.  270880/1998. Πξνεγθξίλεηαη σο ακνηβή
ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε θαηώηεξε ακνηβή, πνπ πξνβιέπεηαη
ζηνπο επίζεκνπο πίλαθεο ηνπ Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ
Διεγθηώλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο, ε νπνία θαη ζα βαξύλεη ηελ
Δηαηξεία.
Θέκα 4ν : Έγθξηζε ακνηβώλ θαη απνδνρώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2010.
χέδιο απόθαζηρ:

Δγθξίλνληαη νη θάησζη ακνηβέο – απνδνρέο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2010, ήηνη από 1-1-2010 έσο 31-12-2010:
Πξνο ηνλ θ. νθνθιή Βειάλε, ην ζπλνιηθό πνζό ησλ πελήληα ρηιηάδσλ Δπξώ
(50.000 €).
Πξνο ηνλ θ. Αδακάληην Ραδηθόπνπιν ην πνζό ησλ δέθα ρηιηάδσλ Δπξώ (10.000 €).
Πξνο ηνλ θ. Γεώξγην Παπαδόπνπιν, ην πνζό ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εθαηό Δπξώ
(4.100 €).
Θέκα 5ν :Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη νξηζκόο
αλεμαξηήησλ κειώλ ηνπ.
χέδιο απόθαζηρ:
Δθιέγεηαη λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο, απνηεινύκελν από επηά (7)
κέιε, ην νπνίν ζα απνηειείηαη από ηα πξόζσπα πνπ αθνινπζνύλ ακέζσο θαησηέξσ,
εθιεγόκελα κε ηηο ηδηόηεηεο πνπ έλαληη ελόο εθάζηνπ θαζνξίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3016/2002 θαη ζπγθεθξηκέλα:
(1) Γεώξγηνο Γεκεηξίνπ ηνπ Δπαγγέινπ, Δπηρεηξεκαηίαο, θάηνηθνο Βνπιηαγκέλεο
Αηηηθήο (νδόο Βάθρνπ 2), ΑΓΣ Ρ 225253 / 22.12.1993, Α’ Σ.Α. Πεηξαηώο, ΑΦΜ:
027550808, ΓΟΤ Πεηξαηώο,
(2)
Αξηζηνηέιεο Αηβαιηώηεο ηνπ Παληειή, Δπηρεηξεκαηίαο, θάηνηθνο Βνύιαο
Αηηηθήο (νδόο Ίξηδνο 15), ΑΓΣ ΑΒ 576337 / 9.10.2006, Α.Σ. Βνύιαο, ΑΦΜ
016302776, ΓΟΤ Γιπθάδαο,
(3)
νθνθιήο Βειάλεο ηνπ Βαζηιείνπ, Έκπνξνο, θάηνηθνο Αζελώλ (νδόο
Γπξξαρίνπ 62), ΑΓΣ  564220 / 9.6.1997, Α.Σ. Κνισλνύ, ΑΦΜ 025390825, Γ.Ο.Τ
ΚΒ΄ Αζελώλ,
(4)
νθία ηαθάθα ηνπ Αλαζηαζίνπ, Οηθνλνκνιόγνο, θάηνηθνο Δθάιεο Αηηηθήο
(νδόο Αλεκώλεο 2Α), ΑΓΣ ΑΔ 063035 / 16.1.2007, Α.Σ. Ν. Δξπζξαίαο, ΑΦΜ
032431920, ΓΟΤ Κεθηζηάο,
(5)
Αλαζηάζηνο Αβξαληίλεο ηνπ Ησάλλε, Γηθεγόξνο, θάηνηθνο Αζελώλ (νδόο
Μαθεδόλσλ 8), ΑΓΣ Υ 656694 / 22.9.2004, Α.Σ. Ακπεινθήπσλ, ΑΦΜ 043952508,
ΓΟΤ Γ' Αζελώλ,
(6)
ηπιηαλόο ηαπξίδεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Δπηρεηξεκαηίαο, θάηνηθνο Φηινζέεο
Αηηηθήο (νδόο Αζαλαζίνπ Γηάθνπ 3), ΑΓΣ ΑΔ 024725 / 6.3.2007, Σ.Α. Φηινζέεο,
ΑΦΜ 013438601, ΓΟΤ Φπρηθνύ, Ανεξάπηηηο μέλορ,
(7)
Αλαζηάζηνο Καηζίξεο ηνπ Βαζηιείνπ, Οηθνλνκνιόγνο, θάηνηθνο Αθηδλώλ
Αηηηθήο (νδόο Αλαμαγόξα), ΑΓΣ Π 764963 / 20.7.1992, Ε’ Σ.Α. Αζελώλ, ΑΦΜ
021246897, ΓΟΤ ΗΘ’ Αζελώλ, Ανεξάπηηηο μέλορ.
Ζ ζεηεία ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο θαη ζα δηαξθέζεη κέρξη
ηελ 06/05/2016.
Θέκα 6ν : Δθινγή κειώλ Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν.
3693/2008.
χέδιο απόθαζηρ:
Οη Αλαζηάζηνο Αβξαληίλεο ηνπ Ησάλλε, νθία ηαθάθα ηνπ Αλαζηάζηνπ θαη
ηπιηαλόο ηαπξίδεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθιέγνληαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3693/2008.

Θέκα 7ν : Πξνέγθξηζε ακνηβώλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηηο επόκελεο
ρξήζεηο.
χέδιο απόθαζηρ:
Πξνεγθξίλεηαη ε θαηαβνιή ακνηβήο πξνο ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ.
Γεώξγην Γεκεηξίνπ, ζπλνιηθνύ πνζνύ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ Δπξώ (200.000 €), σο
ακνηβή γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηνλ ζρεδηαζκό ηεο
γεληθήο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξείαο, θαηαβαιιόκελν ζε (12) κεληαίεο θαηαβνιέο.
Δγθξίλεηαη ε παξαπάλσ ακνηβή λα ζπλερίζεη θαηαβαιιόκελε αλαινγηθά θαη γηα ηε
ρξήζε 2012 θαη κέρξη ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρξήζεο 2011 (πνπ
ζα ζπγθιεζεί σο 30.6.2012), κέρξη ηελ παξνρή λέαο έγθξηζεο από ηελ επόκελε
ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο.
Θέκα 8ν : Παξνρή αδείαο θαη’ άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ζε κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε
δηνίθεζε άιισλ εηαηξεηώλ πνπ επηδηώθνπλ παξεκθεξείο κε ηελ Δηαηξεία ζθνπνύο.
χέδιο απόθαζηρ:
Δγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη εηδηθή άδεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν.
2190/20 ζηνλ Γεώξγην Γεκεηξίνπ ηνπ Δπαγγέινπ, ηνλ νθνθιή Βειάλε ηνπ
Βαζηιείνπ, ηνλ Αλαζηάζην Αβξαληίλε ηνπ Ησάλλε θαη ηνλ Αξηζηνηέιε Ατβαιηώηε ηνπ
Παληειή λα κεηέρνπλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Γεώξγην
Γεκεηξίνπ ηνπ Δπαγγέινπ λα κεηέρεη ζηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ εηαηξεηώλ
«Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ», «GED TOYΟTOMI ITALIA SRL», «SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ
Α.Δ.», «OSTRICH ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. ΔΜΠΟΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ &
ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ» θαη «Delta Hotelia Αλώλπκνο Δηαηξεία Δκπνξίαο
Ζιεθηξηθώλ πζηεκάησλ θαη Μέζσλ», ζηνλ νθνθιή Βειάλε ηνπ Βαζηιείνπ λα
κεηέρεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ ΑΔΒΔ»,
ζηνλ Αλαζηάζην Αβξαληίλε ηνπ Ησάλλε λα κεηέρεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο
«Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ» θαη ζηνλ Αξηζηνηέιε Ατβαιηώηε ηνπ Παληειή λα κεηέρεη
ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ».

Θέκα 9ν: Παξνρή αδείαο γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε πξόζσπα πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23α Κ.Ν. 2190/1920.
χέδιο απόθαζηρ:
Παξέρεηαη εηδηθή άδεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 23α παξ. 2 Κ.Ν. 2190/20, γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ από 14-10-2010 Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ Πώιεζεο & Μεηαβίβαζεο
Μεηνρώλ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ε εηαηξεία αγόξαζε 240.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο
κεηνρέο (πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 100 % ηνπ εθδνζέληνο θαη θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ), νλνκαζηηθήο αμίαο δεθαπέληε Δπξώ (15 €) ε θαζεκία ηεο αλώλπκεο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ». Σν ηίκεκα γηα ηελ αγνξά ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ
ηεο εηαηξείαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ.» από ηελ Δηαηξεία ζπκθσλήζεθε ζην
πνζό ησλ ΔΤΡΧ δέθα νθηώ εθαηνκκπξίσλ εθαηό (€ 18.100.000), ζύκθσλα θαη κε
ηελ από Ννέκβξην 2010 απνηίκεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηηθνύ νίθνπ Grant
Thornton, εθ ηνπ νπνίνπ πνζό ΔΤΡΧ επηά εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη ρηιηάδσλ
(€ 7.320.000) θαηαβιήζεθε ήδε ζηηο 14-10-2010, σο πξνθαηαβνιή, από ηελ Δηαηξεία
ζηνπο Μεηόρνπο ηεο εηαηξείαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ.».

Θέκα 10ν: Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο αγνξάο ηδίσλ κεηνρώλ από ηελ Δηαηξεία θαηά ην
άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην.
χέδιο απόθαζηρ:
Δγθξίλεηαη πξόγξακκα αγνξάο ηδίσλ κεηνρώλ από ηελ Δηαηξεία, κέρξη ηνπ 1/10 ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο, κε αλώηαηε ηηκή αγνξάο δύν Δπξώ (2,00
€) θαη θαηώηαηε ηηκή αγνξάο δέθα ιεπηά ηνπ Δπξώ (0,10 €) αλά κεηνρή, ζηελ νπνία
(ηηκή) επηηξέπεηαη λα δηελεξγεζνύλ νη πξνβιεπόκελεο απνθηήζεηο, θαη κέζα ζε
ρξνληθό δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο,
ήηνη κέρξη ηηο 6-5-2013, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Θέκα 11ν: Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, θαηά ην άξζξν 13
παξ. 14 Κ.Ν. 2190/1920, λα ζεζπίζεη πξόγξακκα δηάζεζεο κεηνρώλ ζε κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε
απηή εηαηξεηώλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, κε ηε
κνξθή δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ (stock options) θαηά ην άξζξν 13
παξ. 13 Κ.Ν. 2190/1920, απμάλνληαο ελδερνκέλσο ην κεηνρηθό θεθάιαην θαη
ιακβάλνληαο όιεο ηηο ινηπέο ζρεηηθέο απνθάζεηο.
χέδιο απόθαζηρ:
Παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, θαηά ην άξζξν 13 παξ. 14
Κ.Ν. 2190/1920, λα ζεζπίζεη πξόγξακκα δηάζεζεο κεηνρώλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηή εηαηξεηώλ
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, κε ηε κνξθή δηθαηώκαηνο
πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ (stock options) θαηά ην άξζξν 13 παξ. 13 Κ.Ν.
2190/1920, κε ελδερόκελε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ή ρξεζηκνπνηώληαο
κεηνρέο πνπ απνθηά ή έρεη απνθηήζεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 Κ.Ν. 2190/1920 θαη
ιακβάλνληαο όιεο ηηο ινηπέο ζρεηηθέο απνθάζεηο.
Θέκα 12ν : Γηάθνξεο απνθάζεηο θαη αλαθνηλώζεηο.
Γελ ζα ιεθζνύλ πεξαηηέξσ απνθάζεηο θαη δελ ζα γίλνπλ αλαθνηλώζεηο.

