ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τησ Ανώνυμησ Εταιρείασ
«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.»
Αποφάςεισ Γενικήσ Συνέλευςησ
Α. H Εταιρεία με τθν επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ” (εφεξισ
«θ Εταιρεία») ανακοινϊνει ότι ςτισ 26/04/2013 πραγματοποιικθκε θ Ετιςια Σακτικι Γενικι
υνζλευςθ των μετόχων τθσ, ςτθν οποία παρζςτθςαν ζντεκα (11) μζτοχοι και εκπρόςωποι
αυτϊν, αντιπροςωπεφοντασ ποςοςτό 63,34% περίπου του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ, ιτοι
49.013.300 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 1/1/2012 – 31/12/2012, κακϊσ και
οι Εκκζςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ 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 1/1/2012 – 31/12/2012 κακϊσ και για τθ ςφνταξθ και τον ζλεγχο των
Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων και των Ετιςιων Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν
Καταςτάςεων τθσ χριςθσ 1/1/2012 – 31/12/2012.
3)
Για τον ζλεγχο τθσ εταιρικισ χριςθσ 1/1/2013 - 31/12/2013 εκλζχκθκε ωσ
ελεγκτισ θ ελεγκτικι εταιρεία .Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ωσ Σακτικόσ Ορκωτόσ Ελεγκτισ
Λογιςτισ ο κ. Κωνςταντίνοσ Λϊλοσ του Μάρκου με Α.Μ./.Ο.Ε.Λ.: 13821, Α.Δ.Σ. ΑΗ
138696/2008 και ωσ Αναπλθρωματικόσ Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ ο κ.
Δθμιτριοσ μαΐλθσ του Χριςτου με Α.Μ./.Ο.Ε.Λ.: 12221, Α.Δ.Σ.  270880/1998.
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 2012.
5)
Εγκρίκθκε θ αντικατάςταςθ του παραιτθκζντοσ μζλουσ του Δ.. κ. τυλιανοφ
ταυρίδθ από τον κ. Περικλι Γαλανό, θ οποία αποφαςίςτθκε δυνάμει του υπ’
αρικμ. 723/26.11.2012 πρακτικοφ Δ.. τθσ Εταιρείασ.
6)
Εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ του άρκρου 19 («φνκεςθ και Θθτεία του Διοικθτικοφ
υμβουλίου») του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, το οποίο τροποποιικθκε ωσ εξισ:
«Άρθρο 19ο
Σφνθεςη και Θητεία του Διοικητικοφ Συμβουλίου
1.
Η εταιρεία διοικείται από Διοικθτικό υμβοφλιο που απαρτίηεται από τρεισ (3)
ζωσ ζντεκα (11) υμβοφλουσ, εκτελεςτικά και μθ εκτελεςτικά μζλθ, ςφμφωνα με τισ

διακρίςεισ του Ν. 3016/2002, μετόχουσ ι μθ τθσ Εταιρείασ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο
εκλζγεται από τθ Γενικι υνζλευςθ ςε μυςτικι ψθφοφορία για πενταετι κθτεία.
Μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόςωπο. Η κθτεία
αρχίηει από τθν εκλογι τουσ και λιγει με τθν εκλογι νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου από
τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ του ζτουσ λιξθσ τθσ κθτείασ τουσ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ
κθτεία του Διοικθτικοφ υμβουλίου παρατείνεται μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ εντόσ
τθσ οποίασ πρζπει να ςυνζλκει θ αμζςωσ επόμενθ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ μετά τθ
λιξθ τθσ κθτείασ του.
2. Οι φμβουλοι μποροφν να επανεκλεγοφν και να ανακλθκοφν ι να αντικαταςτακοφν
από τθ Γενικι υνζλευςθ κατά πάντα χρόνο.
3. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο εκλζγει, με μυςτικι ψθφοφορία, μεταξφ των μελϊν του, με
απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων ι αντιπροςωπευομζνων μελϊν του, τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο ι Αντιπροζδρουσ, τον Διευκφνοντα φμβουλο ι Αναπλθρωτζσ αυτϊν
ι Εντεταλμζνουσ υμβοφλουσ και ορίηει τα εκτελεςτικά και μθ εκτελεςτικά μζλθ, πλθν
των ανεξαρτιτων μελϊν, ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ του Ν. 3016/2002. Σο αξίωμα του
Αντιπροζδρου, του Διευκφνοντοσ υμβοφλου και του Γενικοφ Διευκυντι μπορεί να
ςυμπίπτουν ςτο αυτό πρόςωπο. Η εκλογι τουσ γίνεται ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου, μετά τθν εκλογι του Διοικθτικοφ υμβουλίου από τθ Γενικι
υνζλευςθ.
4. Σον Πρόεδρο, όταν απουςιάηει ι κωλφεται, αναπλθρϊνει κατά ςειρά ο
Αντιπρόεδροσ, εκτελεςτικό μζλοσ, ο Αντιπρόεδροσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ και ο
Διευκφνων φμβουλοσ και ςε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ αυτϊν, φμβουλοσ
που ορίηεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο.
5. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο εκλζγει μζλθ του ςε αντικατάςταςθ μελϊν που
παραιτικθκαν, απζκαναν ι απϊλεςαν τθν ιδιότθτά τουσ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ αναπλιρωςθ των ανωτζρω μελϊν δεν είναι εφικτι από
αναπλθρωματικά μζλθ, που ζχουν τυχόν εκλεγεί από τθ γενικι ςυνζλευςθ, εφόςον
τοφτο επιτρζπεται από το καταςτατικό. Η ανωτζρω εκλογι από το διοικθτικό
ςυμβοφλιο γίνεται με απόφαςθ των απομενόντων μελϊν, εάν είναι τουλάχιςτον τρία
(3), και ιςχφει για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του μζλουσ που αντικακίςταται. Η απόφαςθ
τθσ εκλογισ υποβάλλεται ςτθ δθμοςιότθτα του άρκρου 7β και ανακοινϊνεται από το
διοικθτικό ςυμβοφλιο ςτθν αμζςωσ προςεχι γενικι ςυνζλευςθ, θ οποία μπορεί να
αντικαταςτιςει τουσ εκλεγζντεσ, ακόμθ και αν δεν ζχει αναγραφεί ςχετικό κζμα ςτθν
θμεριςια διάταξθ.
6. Ορίηεται ρθτά ότι ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ, κανάτου ι με οποιονδιποτε άλλο
τρόπο απϊλειασ τθσ ιδιότθτασ μζλουσ ι μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τα
εναπομείναντα μζλθ μποροφν να ςυνεχίςουν τθ διαχείριςθ και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ
εταιρείασ και χωρίσ τθν αντικατάςταςθ των ελλειπόντων μελϊν ςφμφωνα με τθν
προθγοφμενθ παράγραφο, με τθν προχπόκεςθ ότι ο αρικμόσ των εναπομεινάντων
μελϊν υπερβαίνει το ιμιςυ των μελϊν, όπωσ είχαν πριν από τθν επζλευςθ των
ανωτζρω γεγονότων. ε κάκε περίπτωςθ τα εναπομείναντα μζλθ δεν επιτρζπεται να
είναι λιγότερα των τριϊν (3).».

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Εκλζχκθκε νζο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, αποτελοφμενο από εννζα (9)
μζλθ, το οποίο κα αποτελείται από τα πρόςωπα που ακολουκοφν αμζςωσ
κατωτζρω, εκλεγόμενα με τισ ιδιότθτεσ που ζναντι ενόσ εκάςτου κακορίηονται,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3016/2002 και ςυγκεκριμζνα:
(1) Γεϊργιοσ Δθμθτρίου,
(2) Αριςτοτζλθσ Αϊβαλιϊτθσ,
(3) οφοκλισ Βελάνθσ,
(4) Μίλτοσ Ντερ Κρικοριάν,
(5) Αναςτάςιοσ Αβραντίνθσ,
(6) Αναςτάςιοσ Κατςίρθσ
(7) Παναγιϊτθσ ταματόπουλοσ,
(8) Κωνςταντίνοσ Αργυρόπουλοσ, Ανεξάρτητο μέλοσ,
(9) Περικλισ Γαλανόσ , Ανεξάρτητο μέλοσ.
Η κθτεία του νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου είναι πενταετισ και κα διαρκζςει
μζχρι τισ 30/06/2018.
Αποφαςίςκθκε θ εκλογι Επιτροπισ Ελζγχου αποτελοφμενθσ από τουσ κ.κ.
Κωνςταντίνο Αργυρόπουλο, Μίλτο Ντερ Κρικοριάν και Αναςτάςιο Κατςίρθ.
Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ κα αναλάβει ο κ. Κωνςταντίνοσ Αργυρόπουλοσ.
Προεγκρίκθκαν οι αμοιβζσ μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ για
τθ χριςθ 2013, οι οποίεσ κα ςυνεχίςουν καταβαλλόμενεσ μζχρι και τθν Ετιςια
Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθσ χριςθσ 2013 (που κα ςυγκλθκεί ζωσ 30.06.2014).
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 23 α παρ. 2 Κ.Ν.
2190/20, για τθν υπογραφι Ιδιωτικοφ υμφωνθτικοφ Πϊλθςθσ & Μεταβίβαςθσ
Μετοχϊν, με το οποίο θ Εταιρεία κα πωλιςει και μεταβιβάςει μετοχζσ τθσ
εταιρείασ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ CAPO DI CORFU
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ςτον κ. Γεϊργιο Δθμθτρίου του Ευαγγζλου ι ςε νομικό
πρόςωπο που ελζγχεται από αυτόν.
Εγκρίκθκε θ παροχι ειδικισ άδειασ ςφμφωνα με το άρκρο 23 α παρ. 2 Κ.Ν.
2190/20, για τθν υπογραφι του από 26.09.2012 Ιδιωτικοφ υμφωνθτικοφ,
δυνάμει του οποίου ο κ. Γεϊργιοσ Δθμθτρίου, Πρόεδροσ και Διευκφνων
φμβουλοσ τθσ Εταιρείασ, πϊλθςε ςτθν ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία
«ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ», κυγατρικι τθσ Εταιρείασ, τετρακόςιεσ τριάντα (430)
ομολογίεσ, οι οποίεσ εκδόκθκαν από τθν Εταιρεία δυνάμει τθσ Βϋ ςειράσ του
Μετατρζψιμου Ομολογιακοφ Δανείου τθσ, ονομαςτικισ αξίασ επτακοςίων δζκα
τριϊν Ευρϊ και εξιντα ζξι λεπτϊν (713,66 €) θ κάκε μία. Σο τίμθμα για τθν
ανωτζρω αγοραπωλθςία ανιλκε ςτο ςυνολικό ποςό των τριακοςίων ζξι χιλιάδων
οκτακοςίων εβδομιντα τριϊν Ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν (306.873,80 €).

13)

Εγκρίκθκε πρόγραμμα αγοράσ ιδίων μετοχϊν από τθν Εταιρεία, μζχρι του 1/10
του εκάςτοτε καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ, με ανϊτατθ τιμι αγοράσ
πενιντα λεπτά του Ευρϊ (0,50 €) και κατϊτατθ τιμι αγοράσ τρία λεπτά του Ευρϊ
(0,03 €) ανά μετοχι, ςτθν οποία (τιμι) επιτρζπεται να διενεργθκοφν οι
προβλεπόμενεσ αποκτιςεισ, και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα είκοςι τεςςάρων (24)
μθνϊν από τθν 26.04.2013, ιτοι μζχρι τισ 26-4-2015, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο
16 του Κ.Ν. 2190/1920.

14)

Εγκρίκθκε θ παροχι εξουςιοδότθςθσ προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο, 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, με ενδεχόμενθ αφξθςθ του μετοχικοφ
κεφαλαίου ι χρθςιμοποιϊντασ μετοχζσ που αποκτά ι ζχει αποκτιςει ςφμφωνα με
το άρκρο 16 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.

15)

Β. Σθν ίδια θμζρα 26/04/2012 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, Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ, εκτελεςτικό μζλοσ
(2) Αριςτοτζλθσ Αϊβαλιϊτθσ, Αντιπρόεδροσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ
(3) οφοκλισ Βελάνθσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ
(4) Μίλτοσ Ντερ Κρικοριάν, μθ εκτελεςτικό μζλοσ
(5) Αναςτάςιοσ Αβραντίνθσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ
(6) Αναςτάςιοσ Κατςίρθσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ
(7) Παναγιϊτθσ ταματόπουλοσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ
(8) Κωνςταντίνοσ Αργυρόπουλοσ, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ,
(9) Περικλισ Γαλανόσ , Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ.
Σθν Εταιρεία εκπροςωπεί και δεςμεφει με μόνθ τθν υπογραφι του κάτωκι τθσ εταιρικισ
επωνυμίασ απεριόριςτα και αδιάφορα ποςοφ ο Διευκφνων φμβουλοσ κ. Γεϊργιοσ
Δθμθτρίου του Ευαγγζλου.

Αιγάλεω, 26/04/2013
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο

