
 
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την 
27η Ιουνίου 2014, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπό τους 197 µέτοχοι, 
εκπροσωπούντες 103.055.817 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ή ποσοστό 58,22% 
του ψηφίζοντος 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). Κατόπιν διαπιστώσεως απαρτίας, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε, 
ως ακολούθως, αποφάσεις για όλα τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης. 
 
Συγκεκριµένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι: 
 
Για το υπ’ αριθµ. 1 θέµα :  
Ενέκρινε τις αναµορφωµένες/αναπροσαρµοσµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 
01.01.2012 έως 31.12.2012, όπως αυτές διαµορφώθηκαν λόγω υποχρεωτικής αναδροµικής 
εφαρµογής του τροποποιηµένου ∆ΛΠ αρ. 19 και παρουσιάζονται ως συγκριτικά στοιχεία στις 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2013. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817 
Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 58,22%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 103.055.817 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 102.234.796 (ποσοστό 99,2033% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 14.611 - Αποχή: 806.437 
 
Για το υπ’ αριθµ. 2 θέµα :  
Ενέκρινε, τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, εφ’ απλής και ενοποιηµένης βάσεως, για τη 
διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, κατόπιν ακροάσεως των σχετικών 
εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Ειδικότερα 
ενέκρινε, µεταξύ άλλων τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2013 και τη µεταφορά της 
προκύψασας ζηµίας στην επόµενη χρήση προς συµψηφισµό µε µελλοντικά κέρδη. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817 
Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 58,22%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 103.055.817 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 102.249.380 (ποσοστό 99,2175% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 806.437 
 
Για το υπ’ αριθµ. 3 θέµα :  
Απήλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε 
ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις  
οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2013.  
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817 
Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 58,22%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 103.055.817 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 101.047.880 (ποσοστό 98,0516% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 1.201.500 - Αποχή: 806.437 
 
Για το υπ’ αριθµ. 4 θέµα:  
Εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 770.000,00 ευρώ για αµοιβές (αποζηµίωση) µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που έγινε 
στη  χρήση 2013.  

Οι ανωτέρω αµοιβές είχαν προεγκριθεί από την από 27.06.2013 Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της Εταιρείας. 
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Οι πιο πάνω αµοιβές (αποζηµιώσεις) υπήχθησαν σε παρακράτηση φόρου (40%) σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και βαρύνθηκαν επίσης µε το 
νόµιµο τέλος χαρτοσήµου. 

Επίσης προεγκρίθηκε η καταβολή ποσού 715.000,00 ευρώ για αµοιβές (αποζηµίωση) µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την  
χρήση 2014.  

Οι πιο πάνω αµοιβές (αποζηµιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 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: 103.055.817 
Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 58,22%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 103.055.817 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 96.730.664 (ποσοστό 93,8624% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 4.563.458 - Αποχή: 1.761.695 
 
Για το υπ’ αριθµ. 5 θέµα:  
Εξέλεξε, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, για τον έλεγχο των (απλών και 
ενοποιηµένων) οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2014 την 
αναγνωρισµένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, PricewaterhouseCoopers (PWC) και 
µετά από πρότασή της ορίζεται ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής η κα ∆έσποινα 
Μαρίνου του Πέτρου και αναπληρωµατικός αυτής ο κ. ∆ηµήτριος Σούρµπης του Ανδρέα. Η 
αµοιβή τους καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 135.000,00, πλέον ΦΠΑ. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817 
Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 58,22%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 103.055.817 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 102.081.107 (ποσοστό 99,0542% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 574.710 - Αποχή: 400.000 
 
Για το υπ’ αριθµ. 6 θέµα :  
Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας, όπως µετέχουν σε ∆ιοικητικά 
Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση λοιπών εταιρειών του Οµίλου ή άλλων εταιρειών, ακόµα και αν 
αυτές επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς.  
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817 
Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 58,22%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 103.055.817 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 101.354.317 (ποσοστό 98,349% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 1.301.500 - Αποχή: 400.000. 
 
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 των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, κατά την έννοια 
του άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/20, εταιρειών. 
Στα πλαίσια της ως άνω απόφασης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή ειδικής άδειας 
(έγκρισης) που προβλέπεται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύµβασης 
αγοραπωλησίας µεταξύ της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «REDS AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «REDS A.E.» και της 
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «∆Η-ΜΗΤΗΡ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δυνάµει της οποίας θα µεταβιβαστούν στην τελευταία επτά ακίνητα (άµπελοι) 
ευρισκόµενα στη Μαντινεία του ∆ήµου Τρίπολης έναντι τιµήµατος 389.701,05€ και έξι ακίνητα 
(άµπελοι) ευρισκόµενα στη ∆ηµοτική Κοινότητα Τριπόλεως έναντι τιµήµατος 74.041€ και υπό 
λοιπούς συνήθεις όρους και ειδικότερες συµφωνίες όπως ισχύουν στην αγορά για παρόµοιες 
συµφωνίες. 
Η παρούσα ειδική άδεια παρέχεται δεδοµένου ότι η ανώνυµη εταιρεία «REDS A.E.» είναι 
εταιρεία συνδεδεµένη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ότι ο βασικός µέτοχος της αγοράστριας 
εταιρείας ∆Η-ΜΗΤΗΡ Α.Ε. κ. ∆ηµήτριος Κούτρας,  είναι  µέτοχος και Αντιπρόεδρος του 
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∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και Πρόεδρος του ∆Σ της συνδεδεµένης 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»,  ενώ Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
αγοράστριας εταιρείας «∆Η-ΜΗΤΗΡ Α.Ε.» διατελεί η κ. Φανή Κούτρα η οποία τυγχάνει 
διευθυντικό στέλεχος  της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ». 
Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την υλοποίηση των ανωτέρω 
συναλλαγών. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817 
Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 58,22%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 103.055.817 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 93.428.716 (ποσοστό 90,6584% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 9.227.101 - Αποχή: 400.000 
 
Για το υπ’ αριθµ. 8 θέµα :  
Επικυρώνεται η από 27-03-2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, 
σύµφωνα µε την οποία ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, παραιτήθηκε - για λόγους καθαρά 
οργανωτικούς – από Ανεξάρτητο-µη εκτελεστικό Μέλος και εκλέχθηκε εκ νέου ως µη 
εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817 
Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 58,22%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 103.055.817 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 101.453.073 (ποσοστό 98,4273% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 1.220.744 - Αποχή: 400.000 
 
Για το υπ’ αριθµ. 9 θέµα :  
Εξέλεξε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε πενταετή θητεία, τα κάτωθι πρόσωπα: 
1. Αναστάσιο Καλλιτσάντση του Παρίση 
2. ∆ηµήτριο Καλλιτσάντση του Παρίση  
3. ∆ηµήτριο Κούτρα του Αθανασίου 
4. Λεωνίδα Μπόµπολα του Γεωργίου   
5. Μαρία Μπόµπολα του Γεωργίου 
6. Άγγελο Γιόκαρη του Χρήστου  
7. Εδουάρδο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου 
8. Ιωάννη Τζιβέλη του ∆ηµητρίου 
9.  Ιορδάνη Αϊβάζη του Στέργιου 
10. Θεόδωρο Πανταλάκη του Νικολάου, και 
11. ∆ηµήτριο Χατζηγρηγοριάδη του Κωνσταντίνου.  
  
Εκ των ανωτέρω µελών οι κ.κ. Θεόδωρος Πανταλάκης και ∆ηµήτριος Χατζηγρηγοριάδης, 
ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ως Ανεξάρτητα Μέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 
3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817 
Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 58,22%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 103.055.817 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 90.613.422 (ποσοστό 87,9265% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 12.072.784 - Αποχή: 414.611 
 
Για το υπ’ αριθµ. 10 θέµα :  
Εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, µε πενταετή θητεία, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 
3693/2008, τα εξής πρόσωπα: 
 
1. Θεόδωρο Πανταλάκη, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό µέλος, µε αποδεδειγµένη επαρκή 

γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής. 
2. Ιωάννη Τζιβέλη, υπό την προϋπόθεση ότι, το ∆Σ στη συνεδρίασή του για τη  

συγκρότησή του σε Σώµα, θα τον ορίσει Μη εκτελεστικό µέλος του. 
3. Ιορδάνη Αϊβάζη, υπό την προϋπόθεση ότι, το ∆Σ στη συνεδρίασή του για τη  

συγκρότησή του σε Σώµα, θα τον ορίσει Μη εκτελεστικό µέλος του.  
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Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817 
Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 58,22%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 103.055.817 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 102.461.206 (ποσοστό 99,4230% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 194.611 - Αποχή: 400.000 
 
Για το υπ’ αριθµ. 11 θέµα :  
Αποφάσισε να γίνει συµψηφισµός των σχηµατισθέντων µέχρι 31/12/2013 αφορολόγητων 
αποθεµατικών του Ν. 2238/1994 µε τις δηλωθείσες µέχρι 31/12/2013 φορολογικές ζηµιές. Το 
υπόλοιπο των αφορολόγητων αποθεµατικών που αποµένει µετά το συµψηφισµό, θα 
φορολογηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817 
Ποσοστό ψηφίζοντος µετοχικού κεφαλαίου: 58,22%  
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 103.055.817 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 102.655.817 (ποσοστό 99,6119% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων ψήφων) - Αριθµός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 400.000 
 
Για το υπ’ αριθµ. 12 θέµα : 
∆εν έγιναν ιδιαίτερες ανακοινώσεις 
 

      Κηφισιά, 30/6/2014 


