
 

 

 

 

Ανακοίνωση των απουάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 

29ης Ιουνίου 2012. 

 

 
Η Εηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε βξηζθόκελε ζε απαξηία κε ηελ παξνπζία κεηόρσλ νη 

νπνίνη εθπξνζσπνύζαλ 2.589.937 κεηνρέο, από ην ζύλνιν ησλ 4.971.466 κεηνρώλ, ήηνη ην 

52,10% ελέθξηλαλ νκόθσλα ηα αθόινπζα: 

 

1. Εγθξίζεθαλ πακςεθεί, δειαδή κε 2.589.937 ςήθνπο ππέξ, ήηνη κε 100% ησλ 

παξηζηάκελσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη κε 52,10% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ  

νη Εηήζηεο Εηαηξηθέο θαη Ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 

από 01.01.2011 έσο 31.12.2011, ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 

ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή θαζώο θαη ηεο δήισζεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 43
α
 παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920.  

2. Εγθξίζεθε πακςεθεί, δειαδή κε 2.589.937 ςήθνπο ππέξ, ήηνη κε 100% ησλ παξηζηάκελσλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη κε 52,10% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, ε κε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο. 

3. Απνθαζίζζεθε πακςεθεί, δειαδή κε 2.589.937 ςήθνπο ππέξ, ήηνη κε 100% ησλ 

παξηζηάκελσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη κε 52,10% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ,  

ε απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ από θάζε 

επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζε 2011. 

4. Εγθξίζεθε πακςεθεί, δειαδή κε 2.589.937 ςήθνπο ππέξ, ήηνη κε 100% ησλ παξηζηάκελσλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη κε 52,10% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, ε εθινγή ηεο 

εηαηξείαο BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. κε Α.Μ.ΣΟΕΛ 148 σο ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο θαη 

ηνπ νκίινπ γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 01/01/2012 έσο 31/12/2012. 

5. Εγθξίζεθαλ πακςεθεί, δειαδή κε 2.589.937 ςήθνπο ππέξ, ήηνη κε 100% ησλ 

παξηζηάκελσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη κε 52,10% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ, νη ακνηβέο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ αζθνύλ δηνηθεηηθά 

θαζήθνληα, γηα ην δηάζηεκα από 01/07/2012 έσο 30/06/2013 θαη ε απνδεκίσζε ησλ 

κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2011. 

6. Εγθξίζεθε πακςεθεί, δειαδή κε 2.589.937 ςήθνπο ππέξ, ήηνη κε 100% ησλ 

παξηζηάκελσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη κε 52,10% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ 



 

 

ςήθνπ, ε εθινγή ησλ λέσλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηνπ νπνίνπ ε ζύλζεζε 

έρεη σο εμήο: 

1. Ισάλλεο Εκκ. Παΐξεο,    Πξόεδξνο Δ/Σύκβνπινο, εθηειεζηηθό 

κέινο 

2. Μπαιηά Χξεζ. Παλαγηώηα, Μέινο 

3. Παΐξε Δεκ.Δσξίο Εθηειεζηηθό κέινο 

4.Ισάλλεο Σαξάληνπ Σαξάληεο 

    

Αληηπξόεδξνο 

5. Θενδόζηνο   Νηθνιάνπ Απνζηνιίδεο Μέινο 

6. Εκκαλνπήι Αλαζηαζίνπ Παΐξεο Μέινο 

7. Γηακάινγινπ Γεώξγηνο Γξεγνξίνπ Μέινο 
 

7. Εγθξίζεθαλ πακςεθεί, δειαδή κε 2.589.937 ςήθνπο ππέξ, ήηνη κε 100% ησλ 

παξηζηάκελσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη κε 52,10% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ, ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ, ηα νπνία είλαη νη Παλαγηώηα Μπαιηά,  

Ισάλλεο Σαξάληεο  θαη Θενδόζηνο Απνζηνιίδεο σο πξόεδξνο απηήο. 

 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε ν θνο Πξόεδξνο  ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο θήξπμε ηελ ιήμε ηεο. 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

 

 

 

Ισάλλεο Εκκ. Παΐξεο 

 

 


