ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Της Ανώνσμης Εταιρείας
«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.»
Απουάσεις Γενικής Σσνέλεσσης
Α. H Εηαηξεία κε ηελ επσλπκία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ” (εθεμήο
«ε Εηαηξεία») αλαθνηλώλεη όηη ζηηο 30/04/2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο, ζηελ νπνία παξέζηεζαλ ελλέα (9) κέηνρνη θαη εθπξόζσπνη απηώλ,
αληηπξνζσπεύνληαο πνζνζηό 55,87% πεξίπνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ ηεο, ήηνη 43.227.998 θνηλέο
κεηνρέο επί ζπλόινπ 77.376.446 θνηλώλ κεηνρώλ. Καηά ηε πλέιεπζε, ζπδεηήζεθαλ θαη ειήθζεζαλ
νκόθσλα θαη πακςεθεί νη θαησηέξσ απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Εγθξίζεθαλ νη Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη νη Εηήζηεο Ελνπνηεκέλεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2013 – 31/12/2013, νη Εθζέζεηο ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο θαη ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή – Λνγηζηή, επί ησλ
αλσηέξσ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, θαζώο θαη νη αλακνξθσκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2012 – 31/12/2012, θνλδύιηα ησλ νπνίσλ
αλακνξθώζεθαλ ιόγσ εθαξκνγήο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΔΛΠ 19 «Παξνρέο ζε
εξγαδόκελνπο».
Απνθαζίζηεθε, κεηά από νλνκαζηηθή θιήζε ησλ κεηόρσλ θαη εθπξνζώπσλ απηώλ, ε
απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ - Λνγηζηώλ
από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 1/1/2013 – 31/12/2013
θαζώο θαη γηα ηε ζύληαμε θαη ηνλ έιεγρν ησλ Εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ
Εηήζησλ Ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 1/1/2013 – 31/12/2013.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2014 - 31/12/2014 εθιέρζεθε σο ειεγθηήο ηεο
Εηαηξείαο ε αλώλπκε ειεγθηηθή εηαηξεία .Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. θαη σο Σαθηηθόο Οξθσηόο
Ειεγθηήο Λνγηζηήο ν θ. Κσλζηαληίλνο Λώινο ηνπ Μάξθνπ κε Α.Μ./.Ο.Ε.Λ.: 13821,
Α.Δ.Σ. ΑΗ 138696/2008 θαη σο Αλαπιεξσκαηηθόο Οξθσηόο Ειεγθηήο Λνγηζηήο ν θ.
Παληειήο Φξίκαο ηνπ Παλαγηώηε κε Α.Μ./.Ο.Ε.Λ.: 17231, Α.Δ.Σ. ΑΕ 623755/2007. Ωο
ακνηβή ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο
ρξήζεσο, πξνεγθξίζεθε ε θαηώηεξε ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο επίζεκνπο πίλαθεο ηνπ
Επνπηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ Ειεγθηώλ, ε νπνία θαη ζα βαξύλεη ηελ
Εηαηξεία.
Εγθξίζεθαλ νη ακνηβέο θαη απνδνρέο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ
θαηαβιήζεθαλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2013.
Πξνεγθξίζεθαλ νη ακνηβέο κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε
2014, νη νπνίεο ζα ζπλερίζνπλ θαηαβαιιόκελεο κέρξη θαη ηελ Εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ηεο ρξήζεο 2014 (πνπ ζα ζπγθιεζεί έσο 30.06.2015).
Εγθξίζεθε ε παξνρή εηδηθήο αδείαο θαη’ άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ζε κέιε ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζηα Δηνηθεηηθά πκβνύιηα
ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 Κ.Ν. 2190/1920 θαη ζηε
δηνίθεζε άιισλ εηαηξεηώλ πνπ επηδηώθνπλ παξεκθεξείο κε ηελ Εηαηξεία ζθνπνύο.
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ειεύζεξε ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ
ρσξίο λα ππάξμνπλ αλαθνηλώζεηο ή ιήςε απνθάζεσλ επί άιισλ ζεκάησλ.
Αηγάιεσ, 30/04/2014
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην

