
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.» 

 
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

 

H Εταιρεία με τθν επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ” (εφεξισ «θ Εταιρεία») 
ανακοινϊνει ότι ςτισ 04/07/2019 πραγματοποιικθκε Επαναλθπτικι Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των 
μετόχων τθσ (λόγω μθ επίτευξθσ απαρτίασ κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 28θσ Ιουνίου 2019), ςτθν οποία 
παρζςτθςαν δζκα (10) μζτοχοι και εκπρόςωποι αυτϊν, αντιπροςωπεφοντασ ποςοςτό 51,37% περίπου 
του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ, ιτοι 39.620.844κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ επί ςυνόλου 77.126.446 
κοινϊν ονομαςτικϊν 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 1/1/2018 – 31/12/2018, μετά από ακρόαςθ και ζγκριςθ των 
Εκκζςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου και του Ορκωτοφ Ελεγκτι – Λογιςτι, επί των ανωτζρω 
Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 

2) Εγκρίκθκε, μετά από ονομαςτικι κλιςθ των μετόχων και εκπροςϊπων αυτϊν, θ ςυνολικι 
διαχείριςθ τθσ χριςθσ 1/1/2018- 31/12/2018 από το Διοικθτικό υμβοφλιο και αποφαςίςκθκε θ 
απαλλαγι των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν - Λογιςτϊν από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα 
τθσ χριςθσ 1/1/2018 – 31/12/2018, κακϊσ και για τθ ςφνταξθ των Ετιςιων Οικονομικϊν 
Καταςτάςεων και των Ετιςιων Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων χριςθσ 1/1/2018 – 
31/12/2018. 

3) Ωσ ελεγκτισ τθσ Εταιρείασ εκλζχκθκε θ ανϊνυμθ ελεγκτικι εταιρεία “ΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.” ωσ δε 
τακτικόσ Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ θ κα Ευκυμία Αλεξανδροποφλου του Νικολάου με 
Α.Μ./.Ο.Ε.Λ. 15411 και Α.Δ.Σ. ΑΒ118101 και ωσ αναπλθρωματικόσ Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ ο 
κ. Θεοδωρόπουλοσ Παναγιϊτθσ του Γεωργίου, Α.Μ./.Ο.Ε.Λ. 13221, Α.Δ.Σ. Θ362838και 
εγκρίκθκαν  οι αμοιβζσ τουσ. 

4) Εγκρίκθκαν οι αμοιβζσ και αποδοχζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν εταιρικι 
χριςθ 2018, ιτοι από 1/1/2018 – 31/12/2018. 

5) Προεγκρίκθκε θ καταβολι αμοιβϊν προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, οι οποίεσ κα 
ςυνεχίςουν καταβαλλόμενεσ αναλογικά και για τθ χριςθ 2020 και μζχρι τθν Ετιςια Σακτικι 
Γενικι υνζλευςθ τθσ χριςθσ 2019 (που κα ςυγκλθκεί ωσ 10.9.2020). 

6) Εγκρίκθκε θ παροχι ειδικισ άδειασ ςφμφωνα με το άρκρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ςε μζλθ 
του Δ.. να μετζχουν ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια ςυνδεδεμζνων εταιρειϊν και ςτθ διοίκθςθ 
άλλων εταιρειϊν που επιδιϊκουν παρεμφερείσ με τθν Εταιρεία ςκοποφσ. 

7) Εγκρίκθκε θ υιοκζτθςθ πρόςφορων μζτρων κατ’ άρκρο 119, παρ. 4, ν. 4548/2018, κακϊσ και θ 
παροχι ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ να αποφαςίςει τθν 
υιοκζτθςθ πρόςφορων μζτρων. 

8) Εγκρίκθκε θ πολιτικι αποδοχϊν τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 110 ν. 4548/2018. 
9) Δεν τζκθκε προσ ψιφιςθ και ςυηιτθςθ το εν λόγω κζμα, κακϊσ κατά τθ χριςθ 2018 θ Εταιρεία 

δεν εφάρμοηε πολιτικι αποδοχϊν κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 110 ν. 4548/2018. 

10) Δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες ανακοινώσεις, ούτε ελήυθησαν σχετικές απουάσεις.  
 

 

Αιγάλεω, 05/07/2019 
Το Διοικητικό Συμβοφλιο 

 

 

 
 

 


