
 
 
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2011. 
 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σας 
γνωρίζουµε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2011, παρέστησαν νόµιµα 139 µέτοχοι, εκπροσωπούντες 
107.069.482 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές επί συνόλου 177.001.313 κοινών 
ονοµαστικών µετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 60,49% του καταβεβληµένου µετοχικού 
της κεφαλαίου. (Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες µετοχές, οι οποίες, όµως, 
δεν έχουν δικαίωµα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης). Η 
Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  
 
Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα: 
 
Για το υπ’ αριθµ. 1 θέµα :  
Ενέκρινε, τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, µετά από ακρόαση 
των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 
Συγκεκριµένα ενέκρινε:  
α. ποσό 300.494,95 ευρώ για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. 
β. ποσό 5.310.039,39 ευρώ για διανοµή µερίσµατος (177.001.313 µετοχές Χ 0,03 € ανά 
µετοχή). Το µέρισµα θα προσαυξηθεί µε το µέρισµα που αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές που 
κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,000795 ευρώ ανά µετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που 
θα εισπράξουν οι µέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,030795 ευρώ ανά µετοχή. Από το ποσό αυτό 
παρακρατείται, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας, ο αναλογών στο µέρισµα 
φόρος 21% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόµενο ποσό µερίσµατος ανά µετοχή θα ανέλθει 
σε 0,024328 ευρώ. ∆ικαιούχοι του µερίσµατος θα είναι οι µέτοχοι που θα περιλαµβάνονται 
στα αρχεία Σ.Α.Τ. στις 7 Ιουλίου 2011 (Record date). Από την 5η Ιουλίου 2011 οι µετοχές της 
Εταιρείας θα είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα πληρωµής 
µερίσµατος. Ηµεροµηνία έναρξης καταβολής µερίσµατος ορίστηκε η 12η Ιουλίου 2011. Το 
µέρισµα θα καταβληθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 5.5 του Κανονισµού 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας του 
Σ.Α.Τ.  
γ. ποσό 1.000.000,00 ευρώ για αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το ποσό 
αυτό βάρυνε ήδη τα κατά ∆ΠΧΠ αποτελέσµατα της χρήσης 2010 και θα παρακρατηθεί από 
αυτό φόρος 21%, όπως ορίζει ο Νόµος. 
δ. ποσό 350.469,22 ευρώ για ειδικό αποθεµατικό άρθρ. 18 ν. 3697/2008. 
ε. το εναποµένον υπόλοιπο εκ των κερδών (µετά από φόρους) ποσό 48.895,43 ευρώ εις 
νέον. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482 
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 60,49%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 107.069.482 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 107.069.482 (ποσοστό 100% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. 
 
Για το υπ’ αριθµ. 2 θέµα :  
Απάλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε 
ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχειριστική χρήση 2010.  
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482 
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 60,49%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 107.069.482 
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Αριθµός ψήφων υπέρ: 107.069.482 (ποσοστό 100% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. 
 
Για το υπ’ αριθµ. 3 θέµα: 
Με την έγκριση του υπ’ αριθµ. 1 θέµατος της ηµερησίας διατάξεως, στο οποίο περιλαµβάνεται 
η καταβολή αµοιβών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ποσού 1.000.000 ευρώ, µέσω του 
πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων, εξαντλήθηκε η έναντι των δικαιούχων υποχρέωση της 
εταιρείας εκ της αιτίας αυτής.  
Ειδικότερα ενέκρινε: ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, ποσό 
160.000,00 ευρώ στον κ. Λεωνίδα Μπόµπολα, ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. ∆ηµήτριο 
Καλλιτσάντση, ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. ∆ηµήτριο Κούτρα, ποσό 160.000,00 ευρώ στον 
κ. Λουκά Γιαννακούλη, ποσό 100.000,00 ευρώ στον κ. Άγγελο Γιόκαρη και ποσό 100.000,00 
ευρώ στον κ. Εδουάρδο Σαραντόπουλο. Το ποσό αυτό βάρυνε ήδη τα κατά ∆ΠΧΠ 
αποτελέσµατα της χρήσης 2010 και θα παρακρατηθεί από αυτό φόρος 21%, όπως ορίζει η 
ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482 
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 60,49%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 107.069.482 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 107.069.482 (ποσοστό 100% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. 
 
Για το υπ’ αριθµ. 4 θέµα:  
Προεγκρίθηκε η καταβολή ποσού 1.466.000,00 ευρώ για αµοιβές (αποζηµίωση) µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την 
τρέχουσα χρήση 2011, ήτοι : ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, ποσό 
200.000,00 ευρώ στον κ. Λεωνίδα Μπόµπολα, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. ∆ηµήτριο 
Καλλιτσάντση, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. ∆ηµήτριο Κούτρα, ποσό 200.000,00 ευρώ στον 
κ. Λουκά Γιαννακούλη, ποσό 150.000,00 ευρώ στον κ. Άγγελο Γιόκαρη, ποσό 150.000,00 
ευρώ στον κ. Εδουάρδο Σαραντόπουλο, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Ιωάννη Κούτρα, ποσό 
50.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Σωσσίδη, ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. ∆ηµήτριο 
Χατζηγρηγοριάδη και ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Μπεκιάρη. Οι πιο πάνω αµοιβές 
(αποζηµιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (35%) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από 
την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και βαρύνονται επίσης µε το νόµιµο τέλος χαρτοσήµου. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482 
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 60,49%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 107.069.482 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 106.169.482 (ποσοστό 99,16% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 800.000. 
 
Για το υπ’ αριθµ. 5 θέµα:  
Εξέλεξε για τον έλεγχο των απλών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων  της Εταιρείας 
για τη χρήση 2011 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και ειδικότερα ως τακτικό 
Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή την κα ∆έσποινα Μαρίνου του Πέτρου και αναπληρωµατικό αυτής 
τον κ. ∆ηµήτριο Σούρµπη του Ανδρέα. Η αµοιβή τους καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 
185.000,00, πλέον ΦΠΑ. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482 
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 60,49%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 107.069.482 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 107.069.482 (ποσοστό 100% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. 
 
 
Για το υπ’ αριθµ. 6 θέµα :  
Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά 
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Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση εταιρειών του Οµίλου ή άλλων εταιρειών, ακόµα και αν 
επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς.  
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482 
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 60,49%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 107.069.482 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 106.969.482 (ποσοστό 99,91% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 0. 
 
Για το υπ’ αριθµ. 7 θέµα :  
Ενέκρινε την κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 κατάρτιση, παράταση ή και ανανέωση της 
ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και µετ’ αυτής συνδεδεµένων εταιρειών,  κατά την 
έννοια του άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482 
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 60,49%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 107.069.482 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 101.554.057 (ποσοστό 94,85% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 5.323.952 - Αποχή: 191.473. 
 
 
 
 
 


