ΕΛΛΑΚΣΩΡ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ΣΗ 29-06-2018

ΘΕΜΑ 1o :
Τποβολι προσ ζγκριςθ των Ετθςίων Οικονομικϊν Καταςτάςεων και των Ετθςίων
Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ εταιρικισ χριςθσ που ζλθξε ςτισ
31.12.2017, μετά των ςχετικϊν Εκκζςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου και του Ορκωτοφ
Ελεγκτι – Λογιςτι.
Απαιτοφμενθ απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ
Εταιρείασ.
Απαιτοφμενθ πλειοψθφία: 50%+1 των εκπροςωπουμζνων ςτθ υνζλευςθ ψιφων.
Θα παρουςιαςτοφν οι Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2017 (Εταιρικζσ και
Ενοποιθμζνεσ) που περιλαμβάνουν:
1.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
με τισ επϋαυτϊν θμειϊςεισ

2.

Ετιςια Ζκκεςθ διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου προσ τουσ Μετόχουσ για τθ
χριςθ 2017
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3.

Ζκκεςθ Ελζγχου τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ «PRICEWATERHOUSECOOPERS».

( Οι Οικονομικζς Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημζνες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας)
www.ellaktor.com

Θα προτακεί θ μθ διανομι μερίςματοσ, για τθ χριςθ που ζλθξε ςτισ 31.12.2017, και θ
μεταφορά τθσ προκφψαςασ ηθμίασ ςτθν επόμενθ χριςθ για τον ςυμψθφιςμό τθσ με
μελλοντικά κζρδθ.

Η Γενικι υνζλευςθ εγκρίνει με ψιφουσ …………….. τισ ωσ άνω Οικονομικζσ Καταςτάςεισ.

ΘΕΜΑ 2ο:
Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και του Ορκωτοφ Ελεγκτι – Λογιςτι
από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τθ χριςθ 2017, ςφμφωνα με το άρκρο 35 του
Κ.Ν.2190/1920.
Απαιτοφμενθ απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ
Εταιρείασ.
Απαιτοφμενθ πλειοψθφία: 50%+1 των εκπροςωπουμζνων ςτθ υνζλευςθ ψιφων.

Ο Γραμματζασ τθσ υνζλευςθσ κα καλζςει τουσ Μετόχουσ να ψθφίςουν για τθν απαλλαγι
των Μελϊν του Δ.. κ.κ. Αναςταςίου Καλλιτςάντςθ, Δθμθτρίου Κοφτρα, Δθμθτρίου
Καλλιτςάντςθ, Λεωνίδα Μπόμπολα, Μαρίασ Μπόμπολα, Άγγελου Γιόκαρθ, Εδουάρδου
αραντόπουλου, Ιωάννθ Σηιβζλθ, Θεόδωρου Πανταλάκθ και Δθμθτρίου Χατηθγρθγοριάδθ
κακϊσ και του Ορκωτοφ Ελεγκτοφ Λογιςτι Φωτίου μυρνι από κάκε ευκφνθ ι
αποηθμίωςθ απορρζουςα από τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ για τθν χριςθ 2017.

Η Γενικι υνζλευςθ με ψιφουσ ……………….. απαλλάςςει τα Μζλθ του Δ.. και τον Ορκωτό
Ελεγκτι Λογιςτι από κάκε ευκφνθ ι αποηθμίωςθ απορρζουςα από τθν άςκθςθ των
κακθκόντων τουσ για τθν χριςθ 2017.
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ΘΕΜΑ 3ο:
Ζγκριςθ των αμοιβϊν και αποηθμιϊςεων που καταβλικθκαν ςτθ χριςθ του 2017 ςε
μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κατ’ άρκρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και
προζγκριςθ των αντιςτοίχων που κα καταβλθκοφν ςτθ χριςθ του 2018, για τθν αιτία
αυτι.
Απαιτοφμενθ απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ
Εταιρείασ.
Απαιτοφμενθ πλειοψθφία: 50%+1 των εκπροςωπουμζνων ςτθ υνζλευςθ ψιφων.
Θα εγκρικεί θ καταβολι ποςοφ 735.000,00 ευρϊ για αμοιβζσ (αποηθμίωςθ) μελϊν του
Διοικθτικοφ υμβουλίου, κατ’ άρκρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, που ζγινε
ςτθ χριςθ 2017.
Οι ανωτζρω αμοιβζσ προεγκρίκθκαν από τθν από 30.06.2017 Σακτικι Γενικι υνζλευςθ
των Μετόχων τθσ Εταιρείασ.
Επίςθσ κα προτακεί ςτθ Γενικι υνζλευςθ προζγκριςθ ποςοφ που κα αφορά ςε αμοιβζσ
(αποηθμίωςθ) μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κατ’ άρκρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.
2190/1920, όπωσ ιςχφει, για τθν χριςθ 2018.
Η Γενικι υνζλευςθ εγκρίνει με ψιφουσ …………….. τθν ωσ άνω καταβολι αμοιβϊν και
αποηθμιϊςεων ςε μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κατ’ άρκρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.
2190/1920.

ΘΕΜΑ 4ο:
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Εκλογι ενόσ τακτικοφ και ενόσ αναπλθρωματικοφ Ορκωτοφ Ελεγκτι – Λογιςτι για τον
ζλεγχο τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ 2018 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ.
Απαιτοφμενθ απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ
Εταιρείασ.
Απαιτοφμενθ πλειοψθφία: 50%+1 των εκπροςωπουμζνων ςτθ υνζλευςθ ψιφων.

Κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, κα προτακεί θ εκλογι τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ
«PRICEWATERHOUSECOOPERS», για τον ζλεγχο των Εταιρικϊν και Ενοποιθμζνων
Οικονομικϊν Καταςτάςεων 2018. Η προαναφερόμενθ Ελεγκτικι Εταιρεία κα προτείνει
Σακτικό και Αναπλθρωματικό Ελεγκτι-Λογιςτι. Επίςθσ κα προτακεί αμοιβι του ελζγχου
τθσ χριςθσ 2018, ςφμφωνα με το άρκρο 18 του Ν. 2231/94.

Η Γενικι υνζλευςθ εγκρίνει με ψιφουσ ………………. τθν εκλογι τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ
«PRICEWATERHOUSECOOPERS» για τον ζλεγχο των Εταιρικϊν και Ενοποιθμζνων
Οικονομικϊν

Καταςτάςεων

τθσ

χριςθσ

2018.

Επίςθσ

ορίηει

ωσ

Σακτικό

και

Αναπλθρωματικό Ελεγκτι-Λογιςτι τουσ προτεινόμενουσ από τθν Ελεγκτικι εταιρεία
Ελεγκτζσ-Λογιςτζσ. Σζλοσ κακορίηεται θ αμοιβι αυτοφ του ελζγχου, μετά από ςχετικι
προςφορά τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 18 του Ν. 2231/94.

ΘΕΜΑ 5ο:
Χοριγθςθ αδείασ, κατ’ άρκρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, ςτα Μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου και τθσ Γενικισ Διευκφνςεωσ, κακϊσ και ςε Διευκυντζσ, να μετζχουν ςε
Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ εταιρειϊν που επιδιϊκουν όμοιουσ ι ςυναφείσ
προσ τθν Εταιρεία ςκοποφσ.
Απαιτοφμενθ απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ
Εταιρείασ.
Απαιτοφμενθ πλειοψθφία: 50%+1 των παριςταμζνων ι αντιπροςωπευόμενων ςτθ
Γενικι υνζλευςθ μετόχων
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Λόγω του διευρυμζνου αντικειμζνου τθσ Εταιρείασ με τθν ίδρυςθ ι ςυμμετοχι τθσ ςε
άλλεσ εταιρείεσ, ςφμφωνα με το Νόμο και το Καταςτατικό πρζπει να δοκεί άδεια από τθ
Γενικι υνζλευςθ ςτα Μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ Γενικισ Διευκφνςεωσ,
κακϊσ και τα Διευκυντικά τελζχθ τθσ Εταιρείασ να ςυμμετζχουν ςε Διοικθτικά υμβοφλια
ι ςτθ Διεφκυνςθ εταιρειϊν, που επιδιϊκουν όμοιουσ ι ςυναφείσ προσ τθν Εταιρεία
ςκοποφσ.

Η Γενικι υνζλευςθ παρζχει με ψιφουσ …………….. τθν άδειά τθσ για τθ ςυμμετοχι Μελϊν
του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ Γενικισ Διευκφνςεωσ, κακϊσ και των Διευκυντικϊν
τελεχϊν τθσ Εταιρείασ να ςυμμετζχουν ςε Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ
εταιρειϊν, που επιδιϊκουν όμοιουσ ι ςυναφείσ προσ τθν Εταιρεία ςκοποφσ.

ΘΕΜΑ 6ο:
Παροχι ειδικισ άδειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τθ ςφναψθ,
παράταςθ ι ανανζωςθ τθσ ιςχφοσ ςυμβάςεων μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των μετ’ αυτισ
ςυνδεδεμζνων, ςφμφωνα με το άρκρο 32 του Ν.4308/2014.
Απαιτοφμενθ απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ
Εταιρείασ.
Απαιτοφμενθ πλειοψθφία: 50%+1 των παριςταμζνων ι αντιπροςωπευόμενων ςτθ
Γενικι υνζλευςθ μετόχων
Θα προτακεί, για λόγουσ οικονομικοφσ και λειτουργικοφσ, θ Εταιρεία να παρακολουκεί,
υποςτθρίηει και ενιςχφει τισ εργαςίεσ των ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιρειϊν, παράλλθλα
δε να δζχεται από αυτζσ ανάλογεσ υπθρεςίεσ, των οποίων ζχει ανάγκθ, ι να
πραγματοποιεί μαηί τουσ και άλλεσ γενικά ςυναλλαγζσ προσ επίτευξθ του ςκοποφ τουσ.
φμφωνα με το Νόμο και το Καταςτατικό, πρζπει να δοκεί ειδικι άδεια από τθ Γενικι
υνζλευςθ, κατ’ άρκρο 23α κ.ν. 2190/1920 (ζγκριςθ), για τθ ςφναψθ, παράταςθ ι
ανανζωςθ τθσ ιςχφοσ ςυμβάςεων μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των μετ’ αυτισ ςυνδεδεμζνων
εταιρειϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 32 του Ν.4308/2014, με όρουσ ανταγωνιςτικοφσ, όπωσ
ιςχφουν ςτθν αγορά για παρόμοιεσ ςυμβάςεισ.
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Η Γενικι υνζλευςθ, κατ’ άρκρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, παρζχει με ψιφουσ ……………..
τθν άδειά τθσ για τθ ςφναψθ, παράταςθ ι ανανζωςθ τθσ ιςχφοσ ςυμβάςεων μεταξφ τθσ
Εταιρείασ και των μετ’ αυτισ ςυνδεδεμζνων εταιρειϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 32 του
Ν.4308/2014.
ΘΕΜΑ 7ο:
Ζγκριςθ, κατ’ άρκρο 16 παράγρ. 1 επ. κ.ν. 2190/1920 (ωσ ιςχφει), προγράμματοσ αγοράσ
ιδίων μετοχϊν.
Απαιτοφμενθ απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ
Εταιρείασ.
Απαιτοφμενθ πλειοψθφία: 50%+1 των παριςταμζνων ι αντιπροςωπευόμενων ςτθ Γενικι
υνζλευςθ μετόχων.

Θα προτακεί θ κζςπιςθ, ςφμφωνα (μεταξφ άλλων) με το άρκρο 16 παρ. 1 επ. κ.ν.
2190/1920, προγράμματοσ αγοράσ από τθν Εταιρεία ιδίων μετοχϊν, για κάκε
επιτρεπόμενθ εκ του νόμου χριςθ και ςκοπό, ζωσ ςυμπλθρϊςεωσ ποςοςτοφ 10% του
εκάςτοτε καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου αυτισ, ςυνυπολογιηομζνου ςτο ανωτζρω
ποςοςτό και των ιδίων μετοχϊν, που θ Εταιρεία ιδθ κατζχει δυνάμει των από 10.12.2007,
9.12.2008 και 24.06.2016 αποφάςεων των Γενικϊν υνελεφςεϊν τθσ, και αντιςτοιχοφν ςε
ποςοςτό 2,58% του νυν καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου αυτισ.
Ωσ διάρκεια του προγράμματοσ, προτείνεται περίοδοσ δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία
ζγκριςθσ αυτοφ από τθ Γενικι υνζλευςθ, ιτοι ζωσ και τισ 28 Ιουνίου 2020, και οι, δυνάμει
αυτοφ, (τυχόν) αγορζσ κζλουν διενεργθκεί με κατϊτατθ τιμι αγοράσ ίςθ προσ εξιντα
λεπτά του ευρϊ (0,60) και ανϊτατθ τιμι αγοράσ ίςθ προσ τρία ευρϊ (3,00) ανά
αγοραηόμενθ μετοχι.
Θα προτακεί, τζλοσ, όπωσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ χορθγθκεί εξουςία για
τθ ρφκμιςθ όλων των διατυπϊςεων και διαδικαςιϊν επί του υπόψθ κζματοσ,
ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ προθγοφμενθσ ζγγραφθσ ςυναίνεςθσ των
ομολογιοφχων δανειςτριϊν τραπεηϊν τθσ Εταιρείασ, όπωσ προβλζπεται ςτθν ςχετικι
ςφμβαςθ.
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Η Γενικι υνζλευςθ εγκρίνει με ψιφουσ …………….. τθ κζςπιςθ, κατ’ άρκρο 16 παρ. 1 επ.
κ.ν. 2190/1920, προγράμματοσ αγοράσ ιδίων μετοχϊν και παρζχει προσ το Διοικθτικό
υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ εξουςία για τθ ρφκμιςθ όλων των διατυπϊςεων και διαδικαςιϊν
επί του υπόψθ κζματοσ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ προθγοφμενθσ
ζγγραφθσ ςυναίνεςθσ των ομολογιοφχων δανειςτριϊν τραπεηϊν τθσ Εταιρείασ, όπωσ
προβλζπεται ςτθν ςχετικι ςφμβαςθ.
ΘΕΜΑ 8ο:
Διάφορεσ Ανακοινϊςεισ
Η Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ κα αναφερκεί ςτα ζργα, τθν πορεία και λοιπά κζματα που
αφοροφν τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ.
-----------------------------------χζδιο αποφάςεωσ επί των υπ’ αρικμ. 9,10,11,12 και 13 πρόςκετων κεμάτων τθσ
θμεριςιασ διάταξθσ:
Σζλοσ, ςε ςυνζχεια των ωσ άνω, το Διοικθτικό υμβοφλιο ειςθγείται κατά πλειοψθφία να
προτείνει ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθσ Εταιρείασ τθν απόρριψθ των
κεμάτων 9, 10 και 11 τθσ ανακεωρθμζνθσ θμεριςιασ διάταξθσ, που προτάκθκαν από τον
μζτοχο PEMANOARO LTD ςτισ 13-06-2018, και τθν ζγκριςθ των κεμάτων 12 και 13 τθσ
ανακεωρθμζνθσ θμεριςιασ διάταξθσ, που προτάκθκαν από τον μζτοχο κ. Λεωνίδα
Μπόμπολα ςτισ 14-6-2018. Επίςθσ, το Διοικθτικό υμβοφλιο αποφαςίηει να προβεί ςτθν
δθμοςίευςθ τθσ εν λόγω πρόταςισ του ςφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.
2190/1920. Επιςθμαίνεται ότι κατά τθ ςυηιτθςθ και ψθφοφορία λιψθ απόφαςθσ δεν
ςυμμετείχαν οι κ.κ. Λεωνίδασ Μπόμπολασ, Αναςτάςιοσ Καλλιτςάντςθσ και Δθμιτριοσ
Καλλιτςάντςθσ.
Κατόπιν αιτιματοσ του μετόχου τθσ μειοψθφίασ Λεωνίδα Γ.Μπόμπολα ςφμφωνα τισ
διατάξεισ του άρκρου 39 παρ. 2α

του κ.ν. 2190/20, το Διοικθτικό υμβοφλιο ειςθγείται

ςυμπλθρωματικά κατά πλειοψθφία να προτείνει ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των
Μετόχων τθσ εταιρείασ ωσ προσ το κζμα 13 τθσ ανακεωρθμζνθσ θμεριςιασ διάταξθσ, τθν
αντικατάςταςθ των δφο απερχόμενων μελϊν με τθν εκλογι των κ.κ Κωςταντίνου
Ανδρεόπουλου και Λάμπρου Παπακωςταντίνου. Επίςθσ, το Διοικθτικό υμβοφλιο
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αποφαςίηει να προβεί ςτθν δθμοςίευςθ τθσ εν λόγω πρόταςισ του ςφμφωνα με τα άρκρα
39 παρ. 2α και 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΣΑ ΠΡΟΘΕΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΑ ΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΣΩΝ
ΜΕΣΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ.
ΠΡΟΘΗΚΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΙΣΗΗ ΜΕΣΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
Κατόπιν αιτιματοσ τθσ μετόχου PEMANOARO LTD και αιτιματοσ του μετόχου κ. Λεωνίδα
Μπόμπολα, ςφμφωνα με το άρκρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικθτικό υμβοφλιο
τθσ Εταιρείασ, με τθν απόφαςι του που ελιφκθ κατά τθ ςυνεδρίαςι του τθσ 15-06-2018,
προςζκεςε, ςφμφωνα με το Νόμο και το Καταςτατικό, ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ Σακτικισ
Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων τθσ Εταιρείασ, τα παρακάτω πρόςκετα κζματα:

Τα ακόλοσθα ηρία πρόζθεηα θέμαηα ζύμθωνα με ηην από 13.06.2018 αίηηζη ηης μεηότοσ
PEMANOARO LTD:
ΘΔΜΑ 9ν: Πξψην Πξφζζεην Θέκα: Αλάθιεζε (ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ) ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο ΔΛΛΑΚΣΩΡ Α.Δ.
ΘΔΜΑ 10ν: Γεχηεξν Πξφζζεην Θέκα: Δθινγή ελλέα (9) κειψλ ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ΔΛΛΑΚΣΩΡ Α.Δ. θαη νξηζκφο (κεηαμχ απηψλ) ησλ Αλεμάξηεησλ Μειψλ.
ΘΔΜΑ 11ν: Σξίην Πξφζζεην Θέκα: Δθινγή Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαη’ άξζξν
44 Ν. 4449/2017.
ρέδην Απνθάζεσο επί ηνπ Πξψηνπ Πξνζζέηνπ Θέκαηνο (Θέκα 9)
Πξνηείλεηαη ε άκεζε θαη εθεμήο αλάθιεζε ηνπ ζπλφινπ αδηαθξίησο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ, ππφ ηελ νηθεία ηδηφηεηα, εμειέγεζαλ δηα ηεο απφ 27.06.2014
απνθάζεσο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλειεχζεσο ηεο ηειεπηαίαο.
ρέδην Απνθάζεσο επί ηνπ Γεπηέξνπ Πξνζζέηνπ Θέκαηνο (Θέκα 10)
Πξνηείλεηαη ε άκεζε:
A.

Eθινγή, εηο αληηθαηάζηαζε ηνπ απεξρνκέλνπ (ιφγσ αλαθιήζεσο) Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,

λένπ ηνηνχηνπ, γηα πεληαεηή ζεηεία απφ ηεο εκεξνκελίαο εθινγήο απηνχ ζπκθψλσο πξνο ηα
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νξηδφκελα ζην άξζξν 7.2. ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ην νπνίν (:λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην) ζα απαξηίδεηαη
απφ ελλέα (9) κέιε,
ήηνη, εληαία, αδηαίξεηα θαη αδηάζπαζηα απφ ηνπο:
1.

Γεψξγηνο Πξνβφπνπινο

2.

Αλαζηάζηνο Καιιηηζάληζεο

3.

Γεκήηξηνο Καιιηηζάληζεο

4.

Ινξδάλεο Ατβάδεο

5.

Παλαγηψηεο (Σάθεο) Γνπκάλνγινπ

6.

Μηραήι Καηνχλαο

7.

Αιέμηνο Κνκλελφο

8.

Γέζπνηλα – Μαγδαιελή Μαξθάθε

9.

Διέλε Παπαθσλζηαληίλνπ

Β.

Δθινγή (εθ ησλ αλσηέξσ) σο Αλεμαξηήησλ Μειψλ ησλ:

1.Διέλε Παπαθσλζηαληίλνπ
2.Γέζπνηλα – Μαγδαιελή Μαξθάθε
3.Αιέμηνο Κνκλελφο,
4. Μηραήι Καηνχλαο
νη νπνίνη πιεξνχλ ηεο πξνυπνζέζεηο αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 λ. 3016/2002 θαη
ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβεξλήζεσο ηεο Δηαηξείαο.
ρέδην Απνθάζεσο επί ηνπ Σξίηνπ Πξνζζέηνπ Θέκαηνο (Θέκα 11)
Πξνηείλεηαη ε εθινγή θαη’ άξζξν 44 λ. 4449/2017, σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο
ησλ αθφινπζσλ πξνζψπσλ:
1. Χαξίησλ Κπξηαδήο, Πξφεδξνο
2. Διέλε Παπαθσλζηαληίλνπ, Μέινο
3. Aιέμηνο Κνκλελφο, Μέινο
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ κέιε δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα επαξθή γλψζε θαη ηθαλή θαηάξηηζε γηα
λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπο σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ σο επίζεο θαη γλψζε ησλ ηνκέσλ
πνπ ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη. Δηδηθφηεξα ν Πξφεδξνο ηε Δπηηξνπήο, θχξηνο Χαξίησλ Κπξηαδήο,
έρεη γλψζε θαη ηεο Δηαηξείαο αιιά θαη ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαζφηη είρε ήδε εθιεγεί Πξφεδξνο
ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 30.6.2017 θαη ε γλψζε ηνπ απηή
θξίλεηαη

απαξαίηεηε γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηελ εθινγή ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

Παξάιιεια, ν θχξηνο Κπξηαδήο δηαζέηεη επαξθή γλψζε ζηε ινγηζηηθή θαη ειεγθηηθή φπσο απαηηεί θαη ν
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Ν. 4449/2017. Δπηπιένλ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ
δηαηάμεσλ πεξί αλεμαξηεζίαο ηνπ λ. 3016/2002 θαη ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.
-------------------------------------------Και ηα ακόλοσθα δύο πρόζθεηα θέμαηα ζύμθωνα με ηην από 14.06.2018 αίηηζη ηοσ
μεηότοσ κ. Λεωνίδα Μπόμπολα:
ΘΔΜΑ 12ν: Πξψην Πξφζζεην Θέκα: Αλάθιεζε δχν (2) κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ΔΛΛΑΚΣΩΡ Α.Δ., ήηνη ησλ θ.θ. Αλαζηαζίνπ Καιιηηζάληζε ηνπ Παξίζε θαη Γεκεηξίνπ Καιιηηζάληζε
ηνπ Παξίζε.
ΘΔΜΑ 13ν. Γεχηεξν Πξφζζεην Θέκα: Eθινγή δχν (2) λέσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ΔΛΛΑΚΣΩΡ Α.Δ. πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ δχν (2) απεξρνκέλσλ (ιφγσ αλάθιεζεο) κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε βάζε ηηο ππνςεθηφηεηεο πνπ ζα πξνηαζνχλ απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο
ΔΛΛΑΚΣΩΡ Α.Δ. ην αξγφηεξν θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΔΛΛΑΚΣΩΡ
Α.Δ.
ρέδην Απνθάζεσο γηα ην Πξψην Δπηπξφζζεην Θέκα (Θέκα 12)
Πξνηείλεηαη ε άκεζε αλάθιεζε θαη ε νξηζηηθή παχζε ησλ θαζεθφλησλ δχν (2) κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο ΔΛΛΑΚΣΩΡ ΑΔ, ήηνη ησλ θ.θ. Αλαζηαζίνπ Καιιηηζάληζε ηνπ Παξίζε, θαη Γεκεηξίνπ
Καιιηηζάληζε ηνπ Παξίζε, πνπ εμειέγεζαλ κε ηελ απφ 27.06.2014 απφθαζε Σαθηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΔΛΛΑΚΣΩΡ ΑΔ, θαζψο θαη ε ζπλέρηζε ηεο ζεηείαο ησλ ππνινίπσλ
κειψλ ηνπ πθηζηάκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έσο ηε ιήμε απηήο ζηηο 27.06.2019.
ρέδην Απνθάζεσο γηα ην Γεχηεξν Δπηπξφζζεην Θέκα (Θέκα 13)
Πξνηείλεηαη ε εθινγή, πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ δχν (2) απεξρφκελσλ (ιφγσ αλάθιεζεο) κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δχν (2) λέσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε βάζε ηηο
ππνςεθηφηεηεο πνπ ζα πξνηαζνχλ απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο ΔΛΛΑΚΣΩΡ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, πνπ απφ θνηλνχ κε ηα ππφινηπα πθηζηάκελα κέιε ζα
απαξηίδνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο έσο ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, φπσο θαζνξίζηεθε κε ηελ
απφ 27.06.2014 απφθαζε Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ΔΛΛΑΚΣΩΡ ΑΔ.

10

