
 
 

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 ΠΑΡ. 4 Ν. 4548/2018. 

 

 

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης 

Δεκέμβριου 2021 με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, που περιλαμβάνει τις Ετήσιες 

Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, μετά των 

επ’ αυτών Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, τις 

Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Στοιχείων και 

Πληροφοριών. 

 

Απαρτία και Πλειοψηφία:  

Για την λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος ημερησίας διατάξεως απαιτείται να 

παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και 

για την λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων σε 

αυτή ψήφων 

 

Σχέδιο απόφασης:  

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους  ότι υποβλήθηκαν προς έγκριση 

στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης 

Δεκέμβριου 2021, οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, και στις 

οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις, μετά των επ’ αυτών Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

και των Ορκωτών Ελεγκτών, τις Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

και των Στοιχείων και Πληροφοριών.  

 

Σημειώνεται ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκέμβριου 2021 έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gedsa.gr, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

 

Η δημοσίευση τους στο Γ.Ε.ΜΗ θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση 

τους από την παρούσα Γενική Συνέλευση. 

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 

2021 οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις, μετά των επ’ αυτών Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

και των Ορκωτών Ελεγκτών, τις Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

και των Στοιχείων και Πληροφοριών 

 

 

 

 

 

http://www.gedsa.gr/


 
 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά 

την οικονομική χρήση 2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την οικονομική 

χρήση 2021. 

 

Απαρτία και Πλειοψηφία:  

Για την λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος ημερησίας διατάξεως απαιτείται να 

παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και 

για την λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων σε 

αυτή ψήφων. 

 

Σχέδιο απόφασης:  

Η Γενική Συνέλευση, εκλήθη να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την οικονομική χρήση 2021 και απαλλαγή των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα 

πεπραγμένα κατά την οικονομική χρήση 2021. 

 

Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

108 , σε συμμόρφωση με την παρ. 2 του άρθρου 108, διευκρινίζεται ότι τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μετέχουν, μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, 

ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές 

και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. 

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την οικονομική 

χρήση 2021 και αποφασίζει ομόφωνα την  απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την οικονομική χρήση 2021. 

 

 

Θέμα 3ο: Υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής 

Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 και ενημέρωση των μετόχων από τον Προέδρο της 

Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και την υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων των 

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Απαρτία και Πλειοψηφία:  

Για την λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος ημερησίας διατάξεως απαιτείται να 

παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και 

για την λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων σε 

αυτή ψήφων 

 

Σχέδιο απόφασης:  

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την Ετήσια 

Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 περ. θ΄ του Ν. 

4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Επιπλέον, υπέβαλε στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έκθεση πεπραγμένων των 

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ για την χρήση του έτους 2021, η οποία υπογράφεται 



 
 

 

από το σύνολο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 

καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρ. 9 παρ. 5 ν. 4706/2020. 

 

Σημειώνεται ότι οι ως άνω  Εκθέσεις Πεπραγμένων για την εταιρική χρήση 2021 έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gedsa.gr. 

 

Το παρόν θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.  

 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 

την χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2022.   

 

Απαρτία και Πλειοψηφία:  

Για την λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος ημερησίας διατάξεως απαιτείται να 

παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και 

για την λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων σε 

αυτή ψήφων 

 

Σχέδιο απόφασης:  

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με 

ομόφωνη απόφαση του, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων, προτείνει την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) και την προέγκριση των αμοιβών των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική χρήση 2022.  

 

Ειδικότερα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021), και συγκεκριμένα 

εγκρίνεται η αμοιβή του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου, 

Γεώργιου Δημητρίου, η οποία ανήλθε κατά την οικονομική χρήση 2021 στο συνολικό ποσό των 

διακοσίων τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών                           

(€203.472,22) εκ των οποίων διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000,00) αφορά αμοιβές και ποσό 

τριών χιλιάδων  τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (€ 3.472,22) λοιπές 

παροχές  

 

Παράλληλα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση του 2022, και ειδικότερα αμοιβή του κύριου 

Γεώργιου Δημητρίου, συνολικού ποσού έως διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 200.000,00), ως αμοιβή 

για την παρακολούθηση των εταιρικών υποθέσεων και τον σχεδιασμό της γενικής πολιτικής της 

Εταιρείας καταβαλλόμενο σε (12) μηνιαίες καταβολές.  

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 

2021 (01/01/2021 – 31/12/2021), συνολικού ποσού διακοσίων τριών χιλιάδων τετρακοσίων 

εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (€ 203.472,22) εκ των οποίων διακοσίων χιλιάδων 

Ευρώ (€ 200.000,00) αφορά αμοιβές και ποσό τριών χιλιάδων  τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ 

και είκοσι δύο λεπτών (€ 3.472,22) λοιπές παροχές.  

 

http://www.gedsa.gr/


 
 

 

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ανωτέρω αμοιβή, η οποία θα συνεχίσει να 

καταβάλλεται και για τη χρήση 2022 και μέχρι την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 

2022.  

 

 

Θέμα 5ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 

1/1/2022 – 31/12/2022. 

 

Απαρτία και Πλειοψηφία:  

Για την λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος ημερησίας διατάξεως απαιτείται να 

παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και 

για την λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων σε 

αυτή ψήφων. 

 

Σχέδιο απόφασης:  

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με 

ομόφωνη απόφαση του, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει στην 

Τακτική Γενική Συνέλευση τον ορισμό ως ελεγκτή της Εταιρείας τον ορισμό για τον έλεγχο των 

Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 την ελεγκτική εταιρεία 

«KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 114) και συγκεκριμένα ως τακτικό 

ελεγκτή τον ΣΥΡΟΥΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ορκωτό Ελεγκτής Λογιστή (Α.Μ. 

ΕΛΤΕ 1793), κάτοικο Μελισσιών Αττικής, οδός Σάμου, αριθ. 10 με ΑΔΤ: ΑΚ239543 και ως 

αναπληρωματικό ελεγκτή τον ΚΟΤΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ορκωτός Ελεγκτής 

Λογιστής (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2501), κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Θωμά Τριάντη, αριθ. 

11, με ΑΔΤ: ΑK630134.  

 

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η ανώτατη αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας 

για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 να 

μην υπερβαίνει το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 36.500,00). 

 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό ως ελεγκτή της Εταιρείας τον ορισμό για 

τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 την 

ελεγκτική εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 114) και 

συγκεκριμένα ως τακτικό ελεγκτή τον ΣΥΡΟΥΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ορκωτό 

Ελεγκτής Λογιστή (Α.Μ. ΕΛΤΕ 1793), κάτοικο Μελισσιών Αττικής, οδός Σάμου, αριθ. 10 με 

ΑΔΤ: ΑΚ239543 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον ΚΟΤΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2501), κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός 

Θωμά Τριάντη, αριθ. 11, με ΑΔΤ: ΑK630134.  

 

Προσθέτως ως ανώτατη αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των 

Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 να μην υπερβαίνει το 

ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 36.500,00). 

 

 

 



 
 

 

Θέμα 6ο: Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση 

άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς. 

 

Απαρτία και Πλειοψηφία:  

Για την λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος ημερησίας διατάξεως απαιτείται να 

παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και 

για την λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων σε 

αυτή ψήφων 

 

Σχέδιο απόφασης:  

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών και στη διοίκηση άλλων 

εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.  

 

Η Γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να παρέχει την ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 

98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να 

μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν 

παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς. 

 

Θέμα 7ο: Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του 

Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. 

 

Απαρτία και Πλειοψηφία:  

Για την λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος ημερησίας διατάξεως απαιτείται να 

παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και 

για την λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων σε 

αυτή ψήφων 

 

Σχέδιο απόφασης:  

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη των μετόχων την από 02.09.2022 Έκθεση 

Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης 

ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση, ότι η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, κατά την 

συνεδρίαση της στις 02.09.2022 εξέτασε τις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 

02.02.2022 Έκθεση Αποδοχών για την χρήση του έτους 2021 και ενέκρινε την υποβολή της στην 

Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ του άρθρου 11 του Ν. 4706/2020.  

 

Σημειώνεται ότι η από 02.09.2022 Έκθεση Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gedsa.gr. 

 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων όσον αφορά 

την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική.  

 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει την από 02.09.2022 Έκθεση Έκθεσης 

Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021. 

 

http://www.gedsa.gr/


 
 

 

Θέμα 8ο: Ανακοίνωση παραίτησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Ιωάννη Βελάνη και έγκριση της 

εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεόδωρου Φράγκου σε αντικατάστασή του. 

 

Απαρτία και Πλειοψηφία:  

Για την λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος ημερησίας διατάξεως απαιτείται να 

παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και 

για την λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων σε 

αυτή ψήφων 

 

Σχέδιο απόφασης:  

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, 

έλαβε επιστολή παραίτησης του Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ. Ιωάννη Βελάνη, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο φάκελο των 

πρακτικών. 

 

Στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο στις 08.09.2022 αποφάσισε την εκλογή του Θεόδωρου 

Φράγκου του Γρηγορίου και της Δήμητρας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου 

και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Βελάνη. 

 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει την εκλογή του Θεόδωρου Φράγκου του 

Γρηγορίου και της Δήμητρας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου και μη 

εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Βελάνη. 

 

 

Θέμα 9ο: Έγκριση υποβολής Αίτησης της Εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την 

εκούσια διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 17 του Ν. 3371/2005. 

 

Απαρτία και Πλειοψηφία:  

Απαιτείται πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

Σχέδιο απόφασης:  

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι στις 08.09.2022 

καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 3037777, το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, με το οποίο πιστοποίησε την εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικού ποσού της 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε δυνάμει της από 

18.07.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, σημειώνεται ότι η ως άνω 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε εκτός χρηματιστηρίου και δεν 

πραγματοποιήθηκε εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών.   

Με την ανωτέρω ανακοίνωση, ολοκληρώθηκαν οι εταιρικές πράξεις που είχαν αποφασισθεί με 

την από 18.07.2022 απόφαση της Γενική Συνέλευσης και εισήλθε ως μέτοχος στην Εταιρεία η 

«Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με ποσοστό που υπερβαίνει το 99% του συνολικού 

αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι με την από 18.07.2022 επιστολή της εταιρείας «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη 

Εταιρεία», η ως άνω εταιρεία είχε γνωστοποιήσει στους μετόχους της Εταιρείας ότι μεταξύ 

άλλων ότι προτίθεται να ζητήσει την διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.  



 
 

 

Τέλος, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μετοχών από το χρηματιστήριο  

μετά από αίτηση της εκδότριας εταιρίας, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μετά από απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης της εκδότριας εταιρίας που λαμβάνεται με πλειοψηφία 95% επί του 

συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εκδότρια εταιρία ανά κατηγορία μετοχών για τις οποίες 

υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής. 

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει την 

υποβολή Αίτησης της Εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εκούσια διαγραφή των 

μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν. 

3371/2005. 

 

 

Θέμα 10ο: Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. 

 

Κατά την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης προς τους μετόχους για τη συμμετοχή τους στην 

Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 3ης Οκτωβρίου 2022, δεν έχουν γίνει γνωστές 

άλλες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, ούτε ανακοινώσεις που θα πραγματοποιηθούν. 

 


