ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Σηρ Ανώνςμηρ Εταιπείαρ
«Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ A.E.Ε.»
Απουάσειρ Γενικήρ ςνέλεςσηρ
H Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία “Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ” (εθεμήο «ε
Δηαηξεία») αλαθνηλώλεη όηη ζηηο 28/05/2012 πξαγκαηνπνηήζεθε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηόρσλ ηεο, ζηελ νπνία παξέζηεζαλ ηξεηο (3) κέηνρνη, αληηπξνζσπεύνληαο πνζνζηό 50,19 % πεξίπνπ
ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ ηεο, ήηνη 32.710.495 θνηλέο κεηνρέο επί ζπλόινπ 65.181.256 θνηλώλ
κεηνρώλ. Καηά ηε πλέιεπζε, ζπδεηήζεθαλ θαη ειήθζεζαλ νκόθσλα θαη πακςεθεί νη θαησηέξσ
απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Επί τος Ππώτος Θέματορ τηρ Ημεπήσιαρ Διάταξηρ
Απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ ηεο Δηαηξείαο (σο θαζνιηθήο
δηαδόρνπ, ιόγσ ζπγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε, ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»), πνζνύ ηεζζάξσλ
εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα νθηώ Δπξώ (4.999.988 €), ε
έθδνζε ηνπ νπνίνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ από 22-2-2008 απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηόρσλ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ην νπνίν εθδόζεθε θαη θαιύθζεθε ζην ζύλνιό ηνπ από ηελ αλώλπκε ηξαπεδηθή
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη
παξαρσξνύληαη επηπξόζζεηα νη θαησηέξσ εμαζθαιίζεηο ζηνπο νκνινγηνύρνπο:
1) Να ζπζηαζεί εγθύξσο ελέρπξν, ππέξ ηνπ Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ, ήηνη ηεο αλώλπκεο
ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», γηα ινγαξηαζκό ησλ Οκνινγηνύρσλ, επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο, πνπ ζα
απνξξεύζνπλ από ζπλαθζεζόκελεο ζπκβάζεηο κηζζώζεσο κεηαμύ ηεο Δηαηξείαο σο εθκηζζσηή θαη
νπνηνπδήπνηε θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ σο κηζζσηή, θαη ζα αθνξνύλ ζην ζύλνιν ή κέξνο ησλ
θηηζκάησλ/νξηδνληίσλ ή κε ηδηνθηεζηώλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί επί ηνπ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηεο
Δηαηξείαο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 17.1.2 ηνπ Γαλείνπ, πνζνύ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ
ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα νθηώ Δπξώ (4.999.988 €), επί ηνπ νπνίνπ
έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο ππέξ ηνπ Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ γηα ινγαξηαζκό ησλ
Οκνινγηνύρσλ, θαηά ηα αλαιπηηθά νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 17.1 ηνπ Όξνπ 17 ηνπ Γαλείνπ, εληόο
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηε ζύλαςε ησλ ζπκβάζεσλ απηώλ.
2) Να ζπζηαζεί εγθύξσο ελέρπξν, ππέξ ηνπ Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ, ήηνη ηεο αλώλπκεο
ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», γηα ινγαξηαζκό ησλ Οκνινγηνύρσλ, επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα
απνξξεύζνπλ από ηελ επ’ νλόκαηί ηεο θαηάζεζε ζηνλ ππ’ αξηζκ. 0026-0111-0200368344 ηξαπεδηθό
ινγαξηαζκό πνπ ηεξείηαη ζηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», θαη ζηνλ νπνίν ζα
θαηαηίζεηαη ην πνζό ησλ κηζζσκάησλ πνπ ζα εηζπξάηηνληαη από ηνλ Δθπξόζσπν ησλ Οκνινγηνύρσλ,
ζε εθηέιεζε ησλ νξηδνκέλσλ αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν κε ηίηιν «Δθρώξεζε ιόγσ ελερύξνπ
απαηηήζεσλ από κηζζώκαηα», ζε νπνηνδήπνηε πνζό θη αλ αλέιζεη κειινληηθά ε θαηάζεζε απηή.

Δπίζεο, ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδόηεζε νκόθσλα θαη πακςεθεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην: α) λα
απνθαζίζεη ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην εηδηθόηεξν πεξηερόκελν ησλ όξσλ ησλ αλσηέξσ
πξόζζεησλ εμαζθαιίζεσλ ηνπ Γαλείνπ, πνζνύ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα
ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα νθηώ Δπξώ (4.999.988 €), θαζνξίδνληαο θάζε ζρεηηθό εηδηθό ζέκα θαη
ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ εμαζθαιίζεηο ηνπ Γαλείνπ, β) λα απνθαζίζεη ειεύζεξα θαηά ηελ
θξίζε ηνπ θαη λα ζπλνκνινγήζεη κε ηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» θάζε
ιεπηνκέξεηα θαη θάζε εηδηθό ζέκα ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Όξσλ ηνπ Γαλείνπ, ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γαλείνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ησλ νκνινγηώλ, γ) λα αλαζέζεη
πεξαηηέξσ ζε άιια πξόζσπα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο, ηελ άζθεζε
ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ αλσηέξσ εμνπζηώλ, θαη λα πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα ζπλαθή πξνο ηα
αλσηέξσ.
Δπί ηνπ Γεύηεξνπ Θέκαηνο ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο
Απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ ηεο Δηαηξείαο (σο θαζνιηθήο
δηαδόρνπ, ιόγσ ζπγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε, ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»), πνζνύ ηεζζάξσλ
εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα Δπξώ (4.999.980 €), ε
έθδνζε ηνπ νπνίνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ από 26-1-2009 απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηόρσλ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ην νπνίν εθδόζεθε θαη θαιύθζεθε ζην ζύλνιό ηνπ από ηελ αλώλπκε ηξαπεδηθή
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη
παξαρσξνύληαη επηπξόζζεηα νη θαησηέξσ εμαζθαιίζεηο ζηνπο νκνινγηνύρνπο:
1. Να εθρσξεζνύλ εγθύξσο ιόγσ ελερύξνπ, θαηά ηελ ειεύζεξε θξίζε ηνπ Δθπξνζώπνπ ησλ
Οκνινγηνύρσλ, ήηνη ηεο αλώλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG
EUROBANK ERGASIAS A.E.», επ΄ νλόκαηη ηνπ Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ θαη γηα ινγαξηαζκό
ησλ
Οκνινγηνύρσλ, νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ ή ζα απνξξεύζνπλ από
ζπλαθζεζόκελεο ζπκβάζεηο κηζζώζεσο κεηαμύ ηεο Δηαηξείαο καο σο εθκηζζσηή θαη νπνηνπδήπνηε
θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ σο κηζζσηή θαη ζα αθνξνύλ ζην ζύλνιν ή κέξνο ησλ
θηηζκάησλ/νξηδνληίσλ ή κε ηδηνθηεζηώλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί επί ηνπ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο αξρηθά ηνπ
Δθδόηε θαη κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ζπγρώλεπζε κε απνξξόθεζε ηνπ Δθδόηε από ηελ Δηαηξεία καο,
ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξείαο καο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 17.1.2 ηνπ Γαλείνπ, πνζνύ
ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδόληα Δπξώ (€
4.999.980,00), επί ηνπ νπνίνπ έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο ππέξ ηνπ Δθπξνζώπνπ ησλ
Οκνινγηνύρσλ, γηα ινγαξηαζκό ησλ Οκνινγηνύρσλ, θαηά ηα αλαιπηηθά νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν
17.1 ηνπ Όξνπ 17 ηνπ Γαλείνπ, εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηε ζύλαςε
ησλ ζπκβάζεσλ απηώλ.
2. Να εθρσξεζνύλ εγθύξσο ιόγσ ελερύξνπ, θαηά ηελ ειεύζεξε θξίζε ηνπ Δθπξνζώπνπ ησλ
Οκνινγηνύρσλ, ήηνη ηεο αλώλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG
EUROBANK ERGASIAS A.E.», επ΄ νλόκαηη ηνπ Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ θαη γηα ινγαξηαζκό
ησλ Οκνινγηνύρσλ, νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ ή ζα απνξξεύζνπλ από ηελ επ’
νλόκαηη ηεο θαηάζεζε ζηνλ ππ’ αξηζκ. 0026-0111-0200368510 ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ηεξείηαη
ζηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», ζηνλ νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ην πνζό ησλ

κηζζσκάησλ πνπ ζα εηζπξάηηνληαη από ηνλ Δθπξόζσπν ησλ Οκνινγηνύρσλ, ζε εθηέιεζε ησλ
νξηδόκελσλ αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 1., ζε νπνηνδήπνηε πνζό θη αλ αλέιζεη κειινληηθά ε θαηάζεζε
απηή («Δλερπξαζκέλνο Λνγαξηαζκόο Μηζζσκάησλ»).
Δπίζεο, ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδόηεζε νκόθσλα θαη πακςεθεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην: α) λα
απνθαζίζεη ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην εηδηθόηεξν πεξηερόκελν ησλ όξσλ ησλ αλσηέξσ
εμαζθαιίζεσλ ηνπ Γαλείνπ, πνζνύ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ
ελληαθνζίσλ νγδόληα Δπξώ (€ 4.999.980,00), ζπκπιεξώλνληαο ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ηνπο
αλσηέξσ βαζηθνύο όξνπο κε όζνπο ζπλαθείο όξνπο θξίλεη αλαγθαίνπο θαη θαζνξίδνληαο θάζε ζρεηηθό
εηδηθό ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ εμαζθαιίζεηο ηνπ Γαλείνπ, β) λα απνθαζίζεη
ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα ζπλνκνινγήζεη κε ηνλ Δθπξόζσπν ησλ Οκνινγηνύρσλ, ήηνη
«ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», θάζε ιεπηνκέξεηα θαη θάζε εηδηθό ζέκα ζρεηηθά κε
ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Όξσλ ηνπ Γαλείνπ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ηίηισλ ησλ
νκνινγηώλ, θαη γ) λα αλαζέζεη πεξαηηέξσ ζε άιια πξόζσπα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο, ηελ άζθεζε ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ αλσηέξσ εμνπζηώλ θαη λα πξνβεί
ζε θάζε ελέξγεηα ζπλαθή πξνο ηα αλσηέξσ.
Δπί ηνπ Σξίηνπ Θέκαηνο ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο
Απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ ηεο Δηαηξείαο (σο θαζνιηθήο
δηαδόρνπ, ιόγσ ζπγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε, ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»), πνζνύ ελόο εθαηνκκπξίνπ
Δπξώ (1.000.000 €), ε έθδνζε ηνπ νπνίνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ από 24-11-2010 απόθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ην νπνίν εθδόζεθε θαη θαιύθζεθε θαηά πνζνζηό 90% από ηελ
αλώλπκε ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη θαηά πνζνζηό 10% από ηελ ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«Eurobank EFG Cyprus Ltd», θαη παξαρσξνύληαη επηπξόζζεηα νη θαησηέξσ εμαζθαιίζεηο ζηνπο
νκνινγηνύρνπο:
1) Να εθρσξεζνύλ εγθύξσο ιόγσ ελερύξνπ, θαηά ηελ ειεύζεξε θξίζε ηνπ Δθπξνζώπνπ ησλ
Οκνινγηνύρσλ, ήηνη ηεο «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», επ΄ νλόκαηί ηνπ θαη γηα
ινγαξηαζκό ησλ Οκνινγηνύρσλ, νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ ή ζα απνξξεύζνπλ από
ζπλαθζεζόκελεο ζπκβάζεηο κηζζώζεσο κεηαμύ ηεο Δηαηξείαο καο σο εθκηζζσηή θαη νπνηνπδήπνηε
θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ σο κηζζσηή θαη ζα αθνξνύλ ζην ζύλνιν ή κέξνο ησλ
θηηζκάησλ/νξηδνληίσλ ή κε ηδηνθηεζηώλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί επί ηνπ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο αξρηθά ηνπ
Δθδόηε θαη κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ζπγρώλεπζε κε απνξξόθεζε ηνπ Δθδόηε από ηελ Δηαηξεία καο,
ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξείαο καο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 17.1.2 ηνπ Γαλείνπ, πνζνύ ελόο
εθαηνκκπξίνπ Δπξώ (€ 1.000.000,00), επί ηνπ νπνίνπ έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο ππέξ ηνπ
Δθπξνζώπνπ ησλ Οκνινγηνύρσλ, γηα ινγαξηαζκό ησλ Οκνινγηνύρσλ, θαηά ηα αλαιπηηθά νξηδόκελα
ζηελ παξάγξαθν 17.1 ηνπ Όξνπ 17 ηνπ Γαλείνπ, εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δέθα πέληε (15) εκεξώλ
από ηε ζύλαςε ησλ ζπκβάζεσλ απηώλ.
2. Να εθρσξεζνύλ εγθύξσο ιόγσ ελερύξνπ, θαηά ηελ ειεύζεξε θξίζε ηνπ Δθπξνζώπνπ ησλ
Οκνινγηνύρσλ, ήηνη ηεο «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», επ΄ νλόκαηί ηνπ θαη γηα
ινγαξηαζκό ησλ Οκνινγηνύρσλ, νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ ή ζα απνξξεύζνπλ από

ηελ επ’ νλόκαηη ηεο θαηάζεζε ζηνλ ππ’ αξηζκ. 0026-0111-0200368682 ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ
ηεξείηαη ζηνλ Δθπξόζσπν ησλ Οκνινγηνύρσλ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ην πνζό ησλ κηζζσκάησλ
πνπ ζα εηζπξάηηνληαη, ζε εθηέιεζε ησλ νξηδόκελσλ αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 1., ζε νπνηνδήπνηε πνζό
θη αλ αλέιζεη κειινληηθά ε θαηάζεζε απηή («Δλερπξαζκέλνο Λνγαξηαζκόο Μηζζσκάησλ»)
Δπίζεο, ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδόηεζε νκόθσλα θαη πακςεθεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην: α) λα
απνθαζίζεη ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην εηδηθόηεξν πεξηερόκελν ησλ όξσλ ησλ αλσηέξσ
εμαζθαιίζεσλ ηνπ Γαλείνπ, πνζνύ ελόο εθαηνκκπξίνπ Δπξώ (€ 1.000.000,00) ζπκπιεξώλνληαο
ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ηνπο αλσηέξσ βαζηθνύο όξνπο κε όζνπο ζπλαθείο όξνπο θξίλεη
αλαγθαίνπο θαη θαζνξίδνληαο θάζε ζρεηηθό εηδηθό ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ
εμαζθαιίζεηο ηνπ Γαλείνπ, β) λα απνθαζίζεη ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα ζπλνκνινγήζεη κε
ηνλ Δθπξόζσπν ησλ Οκνινγηνύρσλ, ήηνη ηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», θάζε
ιεπηνκέξεηα θαη θάζε εηδηθό ζέκα ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Όξσλ ηνπ Γαλείνπ, ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ηίηισλ ησλ νκνινγηώλ, θαη γ) λα αλαζέζεη πεξαηηέξσ ζε
άιια πξόζσπα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο, ηελ άζθεζε ηνπ ζπλόινπ ή
κέξνπο ησλ αλσηέξσ εμνπζηώλ θαη λα πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα ζπλαθή πξνο ηα αλσηέξσ.
Δπί ηνπ Σέηαξηνπ Θέκαηνο ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ειεύζεξε ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ ρσξίο λα
ππάξμνπλ αλαθνηλώζεηο ή ιήςε απνθάζεσλ επί άιισλ ζεκάησλ.

Αηγάιεσ, 29/05/2012
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην

