ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τησ Ανώνυμησ Εταιρείασ
«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.»
Αποφάςεισ Γενικήσ Συνέλευςησ
Α.
H Εταιρεία με τθν επωνυμία “Γ.Ε. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ” (εφεξισ «θ
Εταιρεία») ανακοινϊνει ότι ςτισ 6/05/2011 πραγματοποιικθκε θ Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ
των μετόχων τθσ, ςτθν οποία παρζςτθςαν δζκα (10) μζτοχοι και εκπρόςωποι αυτϊν,
αντιπροςωπεφοντασ ποςοςτό 69,86% περίπου του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ, ιτοι 36.700.990
κοινζσ μετοχζσ επί ςυνόλου 52.536.880 κοινϊν μετοχϊν. Κατά τθ υνζλευςθ, ςυηθτικθκαν και
ελιφκθςαν ομόφωνα και παμψθφεί οι κατωτζρω αποφάςεισ επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ
διάταξθσ:
1)

2)

3)

4)
5)

Εγκρίκθκαν οι Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και οι Ετιςιεσ Ενοποιθμζνεσ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εταιρικισ χριςθσ 2010 και θ Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου τθσ Εταιρείασ επί των ανωτζρω Οικονομικϊν Καταςτάςεων.
Εγκρίκθκε θ απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και του Ορκωτοφ
Ελεγκτι Λογιςτι από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τθ ςφνταξθ και των ζλεγχο των
οικονομικϊν καταςτάςεων και των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων και τθ
διαχείριςθ των εταιρικϊν υποκζςεων χριςθσ 2010.
Για τον ζλεγχο τθσ εταιρικισ χριςθσ 1/1-31/12/2011 εκλζχκθκε θ ελεγκτικι εταιρεία
.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ωσ Σακτικόσ Ορκωτόσ Ελεγκτισ ο Κωνςταντίνοσ Λϊλοσ του Μάρκου
με Α.Μ./.Ο.Ε.Λ.: 13821 και ωσ Αναπλθρωματικόσ Ορκωτόσ Ελεγκτισ ο Δθμιτριοσ
μαΐλθσ του Χριςτου με Α.Μ./.Ο.Ε.Λ.: 12221.
Εγκρίκθκαν οι αμοιβζσ και αποδοχζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου που
καταβλικθκαν για τθν εταιρικι χριςθ 2010.
Εκλζχκθκε νζο επταμελζσ Διοικθτικό υμβοφλιο, το οποίο απαρτίηεται
από τα εξισ
μζλθ, εκ των οποίων κακορίςτθκαν δφο ανεξάρτθτα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Γεϊργιοσ Δθμθτρίου του Ευαγγζλου, Επιχειρθματίασ, κάτοικοσ Βουλιαγμζνθσ
Αττικισ (οδόσ Βάκχου 2), ΑΔΣ Ρ 225253 / 22.12.1993, Α’ Σ.Α. Πειραιϊσ, ΑΦΜ:
027550808, ΔΟΤ Πειραιϊσ.
Αριςτοτζλθσ Αιβαλιϊτθσ του Παντελι, Επιχειρθματίασ, κάτοικοσ Βοφλασ
Αττικισ (οδόσ Κριδοσ 15), ΑΔΣ ΑΒ 576337 / 9.10.2006, Α.Σ. Βοφλασ, ΑΦΜ
016302776, ΔΟΤ Γλυφάδασ.
οφοκλισ Βελάνθσ του Βαςιλείου, Ζμποροσ, κάτοικοσ Ακθνϊν (οδόσ Δυρραχίου
62), ΑΔΣ  564220 / 9.6.1997, Α.Σ. Κολωνοφ, ΑΦΜ 025390825, Δ.Ο.Τ ΚΒϋ
Ακθνϊν.
οφία ιαφάκα του Αναςταςίου, Οικονομολόγοσ, κάτοικοσ Εκάλθσ Αττικισ
(οδόσ Ανεμϊνθσ 2Α), ΑΔΣ ΑΕ 063035 / 16.1.2007, Α.Σ. Ν. Ερυκραίασ, ΑΦΜ
032431920, ΔΟΤ Κθφιςιάσ.
Αναςτάςιοσ Αβραντίνθσ του Ιωάννθ, Δικθγόροσ, κάτοικοσ Ακθνϊν (οδόσ
Μακεδόνων 8), ΑΔΣ Χ 656694 / 22.9.2004, Α.Σ. Αμπελοκιπων, ΑΦΜ
043952508, ΔΟΤ Δ' Ακθνϊν.
τυλιανόσ ταυρίδθσ του Κωνςταντίνου, Επιχειρθματίασ, κάτοικοσ Φιλοκζθσ
Αττικισ (οδόσ Ακαναςίου Διάκου 3), ΑΔΣ ΑΕ 024725 / 6.3.2007, Σ.Α. Φιλοκζθσ,
ΑΦΜ 013438601, ΔΟΤ Ψυχικοφ, Ανεξάρτητο μέλοσ.

(7)

Αναςτάςιοσ Κατςίρθσ του Βαςιλείου, Οικονομολόγοσ, κάτοικοσ Αφιδνϊν
Αττικισ (οδόσ Αναξαγόρα), ΑΔΣ Π 764963 / 20.7.1992, Η’ Σ.Α. Ακθνϊν, ΑΦΜ
021246897, ΔΟΤ ΙΘ’ Ακθνϊν, Ανεξάρτητο μέλοσ.

Θ κθτεία του νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου είναι πενταετισ και κα διαρκζςει μζχρι τθν 6/05/2016.
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Αποφαςίςκθκε θ εκλογι Επιτροπισ Ελζγχου αποτελοφμενθσ από τουσ κ.κ. Αναςτάςιο
Αβραντίνθ, οφία ιαφάκα και τυλιανό ταυρίδθ. Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ κα
αναλάβει ο κ. τυλιανόσ ταυρίδθσ.
Προεγκρίκθκαν οι αμοιβζσ μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ για τθ
χριςθ 2011, οι οποίεσ κα ςυνεχίςουν καταβαλλόμενεσ μζχρι και τθν ετιςια τακτικι
γενικι ςυνζλευςθ του 2012.
Εγκρίκθκε θ παροχι αδείασ κατ’ άρκρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ςε μζλθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ να μετζχουν ςτα Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ
διοίκθςθ άλλων εταιρειϊν που επιδιϊκουν παρεμφερείσ με τθν Εταιρεία ςκοποφσ.
Εγκρίκθκε θ παροχι ειδικισ άδειασ ςφμφωνα με το άρκρο 23α Κ.Ν. 2190/20 για τθ
ςφναψθ από το Δ.. του από 14/10/2010 Ιδιωτικοφ υμφωνθτικοφ Πϊλθςθσ &
Μεταβίβαςθσ Μετοχϊν μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των Γεωργίου Δθμθτρίου του
Ευαγγζλου και Ανδρζα Δάφνθ του Γεωργίου, δυνάμει του οποίου θ Εταιρεία αγόραςε
το ςφνολο των μετοχϊν τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Γ.Ε. Δθμθτρίου Ανϊνυμοσ
Εμπορικι Βιομθχανικι Εταιρεία» με ςυνολικό τίμθμα δεκαοκτϊ εκατομμφρια εκατό
χιλιάδεσ Ευρϊ, όπωσ αυτό επιβεβαιϊκθκε και βάςει τθσ από Νοεμβρίου 2010
αποτίμθςθσ του ανεξάρτθτου ελεγκτικοφ οίκου Grant Thornton, και ςφμφωνα με τουσ
όρουσ του από 14/10/2010 Ιδιωτικοφ υμφωνθτικοφ Πϊλθςθσ & Μεταβίβαςθσ
Μετοχϊν, οι οποίοι ζχουν ιδθ ανακοινωκεί.
Εγκρίκθκε θ αγορά ιδίων μετοχϊν ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 μζχρι
ποςοςτοφ 10% του εκάςτοτε καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ
(δθλ. τθν 6/05/11 5.253.688 μετοχζσ), εντόσ χρονικισ περιόδου 24 μθνϊν από τθν
6/05/2011, ιτοι μζχρι τθν 6θ Μαΐου 2013, με κατϊτατθ τιμι αγοράσ Ευρϊ 0,10 ανά
μετοχι και ανϊτατθ τιμι αγοράσ Ευρϊ 2 ανά μετοχι.
Εγκρίκθκε θ παροχι εξουςιοδότθςθσ προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, κατά
το άρκρο 13 παρ. 14 Κ.Ν. 2190/1920, να κεςπίςει πρόγραμμα διάκεςθσ μετοχϊν ςε
μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και προςωπικό τθσ Εταιρείασ και των ςυνδεδεμζνων
με αυτι εταιρειϊν κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, με τθ
μορφι δικαιϊματοσ προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν (stock options) κατά το άρκρο 13
παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920, αυξάνοντασ ενδεχομζνωσ το μετοχικό κεφάλαιο ι διακζτοντασ
μετοχζσ που θ Εταιρεία κα αποκτιςει ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920,
και λαμβάνοντασ όλεσ τισ λοιπζσ ςχετικζσ αποφάςεισ.
τθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκε ελεφκερθ ςυηιτθςθ μεταξφ των παριςταμζνων
μετόχων χωρίσ να υπάρξουν ανακοινϊςεισ ι λιψθ αποφάςεων επί άλλων κεμάτων.

Β.
Σθν ίδια θμζρα 6/05/2011 ςυνεδρίαςε το νζο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ και
ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα κακορίηοντασ ταυτόχρονα τισ ιδιότθτεσ των μελϊν του (ωσ εκτελεςτικϊν
και μθ εκτελεςτικϊν), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3016/2002 ωσ εξισ :
(1)
Γεϊργιοσ Δθμθτρίου του Ευαγγζλου, Πρόεδροσ & Διευκφνων φμβουλοσ, εκτελεςτικό
μζλοσ
(2)
Αριςτοτζλθσ Αιβαλιϊτθσ του Παντελι, Αντιπρόεδροσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ
(3)
οφοκλισ Βελάνθσ του Βαςιλείου, μθ εκτελεςτικό μζλοσ
(4)
οφία ιαφάκα του Αναςταςίου, μθ εκτελεςτικό μζλοσ
(5)
Αναςτάςιοσ Αβραντίνθσ του Ιωάννθ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ
(6)
Αναςτάςιοσ Κατςίρθσ του Βαςιλείου, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ
(7)
τυλιανόσ ταυρίδθσ του Κωνςταντίνου, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ

Σθν Εταιρεία εκπροςωπεί και δεςμεφει με μόνθ τθν υπογραφι του κάτωκι τθσ εταιρικισ
επωνυμίασ απεριόριςτα και αδιάφορα ποςοφ ο Δ/νων φμβουλοσ κ. Γεϊργιοσ Δθμθτρίου του
Ευαγγζλου.
Αιγάλεω, 9/05/2011
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο

