
 

Θέμα 1ο : Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2012  

έως 31/12/2012 

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκεται η από 27.03.2013 Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και 

της Μητρικής Εταιρείας χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012. 

 

Θέμα 2ο : Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένων) 

χρήσεως 1/1/2012  έως 31/12/2012 

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκονται: 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου που 

καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2012 έως και 31.12.2012 και αποτελούνται από:  

(1) τα στοιχεία κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31.12.2012, (2) τα στοιχεία 

κατάστασης συνολικών εσόδων, (3) την κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων , 

(4) τη κατάσταση Ταμειακών Ροών (5) τις σημειώσεις επί των οικονομικών 

καταστάσεων  και (6) αναλυτικά στοιχεία επί των οικονομικών καταστάσεων. Στη 

συνέχεια τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκεται η Έκθεση 

Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Θέμα 3ο : Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 

1/1/2012 έως 31/12/2012 

 
Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση της αναγνωσθείσας προς τους 
μετόχους Έκθεσης Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της 
χρήσεως από 1/1/2012 έως 31/12/2012. 
 
 

Θέμα 4ο : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και 

Ενοποιημένων)  χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012 

 

Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων  της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου χρήσης 2012 που καλύπτουν 

την περίοδο από 01.01.2012 έως και 31.12.2012. Λόγω του ζημιογόνου 

αποτελέσματος δεν υπάρχει πρόταση για τη διανομή μερίσματος.   

 

Θέμα 5ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012 
 
Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για την εταιρική χρήση 
από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012. 



Στην ψηφοφορία συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της 
Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων 
μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες 
οδηγίες ψήφου.  
 

Θέμα 6ο: Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου  
 
H Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης της Εταιρείας με 
μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου για την πώληση σε αυτά περιουσιακών της 
στοιχείων.  
 
 
Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την  
χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012  
 
Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2012  έως 31/12/2012.  
 

 
Θέμα 8ο: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την  
χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013  

 
Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013.  

 
Θέμα 9ο:  Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2013 
έως  31/12/2013 και έγκριση αμοιβής των.  

 
Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό 
Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας 
και ενοποιημένων) χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 και να 
εγκρίνει τις αμοιβές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των 
κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.»:  
Ως τακτικό, τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο του Αριστείδη  και αναπληρωματικό τον 
κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη του Ελευθερίου. 

 
Θέμα 10ο:   Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως 
ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή και 
στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή 
στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (συνδεδεμένων 
Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του 
Κ.Ν.2190/20) της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου. 
  
Η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 
του Κ.Ν.2190/20 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή και 
στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη 
Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας (συνδεδεμένων 
Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/20). 

 



Θέμα 11:    Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού 4,5 εκατ. ευρώ 
και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψή 
του και τον καθορισμό των σχετικών όρων.   

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για την  έκδοση, σύμφωνα με το ν. 

3156/2003 και τον κ.ν. 2190/1920, κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου μέχρι 

του ποσού των 4,5 εκατ. ευρώ  κατ’ ανώτατο όριο, το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική 

τοποθέτηση από τραπεζικό Όμιλο, εμπραγμάτως ασφαλισμένου με σκοπό την 

υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. 

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο 

να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του 

ως άνω δανείου, ενώ σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το 

δάνειο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εντός της προθεσμίας την 

οποία θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι 

ομολογίες. 

Θέμα 12: Έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου έως ποσού 30 
εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού 
και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψή 
του και τον καθορισμό των σχετικών όρων.   
 

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για την  έκδοση, σύμφωνα με το ν. 

3156/2003 και τον κ.ν. 2190/1920, κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου μέχρι του 

ποσού των 30 εκατ. ευρώ  κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό την αναχρηματοδότηση 

υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.  

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο 

να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του 

ως άνω δανείου, ενώ σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το 

δάνειο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εντός της προθεσμίας την 

οποία θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι 

ομολογίες. 

Θέμα 13ο : Διάφορα θέματα 

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα    
 

 


