
 

 

 

 

 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22/06/2010 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01 - 31/12/2009 
 

 
 
Πραγµατοποιήθηκε σήµερα 22/06/2010 στην έδρα της εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 01/01 – 31/12/2009. 
Παραβρέθηκαν έξι µέτοχοι κάτοχοι 8.011.153 µετοχών επί συνόλου 13.191.620, ήτοι 
ποσοστό 60,73% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου. 

Η Γενική Συνέλευση µε την πιο πάνω πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου και ψήφων 
ενέκρινε οµόφωνα και πήρε αποφάσεις επί όλων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και 
ειδικότερα ενέκρινε: 

1. Την έκθεση πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών και τις 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις διαχειριστικής περιόδου 01/01 -31/12/2009. 

2. Την απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε 
ευθύνη αποζηµίωσης για την διαχειριστική περίοδο 01/01 -31/12/2009. 

3. Τη διάθεση των κερδών της χρήσης 01/01 - 31/12/2009 και την πληρωµή µερίσµατος 
0,068 ευρώ ανά µετοχή.  Από το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος 
10% και θα αποδοθεί στους µετόχους το καθαρό ποσό των 0,0612 ευρώ ανά µετοχή. 
Ηµεροµηνία αποκοπής δικαιώµατος ορίσθηκε η 4η Αυγούστου 2010.  
∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την 
record date ήτοι την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010.  
Ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής είναι η 12η Αυγούστου 2010 µέσω του δικτύου 
καταστηµάτων της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

4. Την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010 και καθορισµό αµοιβής τους. 
Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 01/01-
31/12/2010 την εταιρεία DELOITTE-ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. 
µε Α.Μ. ΣΟΕΛ. Ε120. Επίσης καθόρισε την αµοιβή στο ποσό των 42.000 ευρώ. 

5. Την έγκριση συµβάσεων εργασίας µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Ενέκρινε τις καταβληθείσες αµοιβές για το 2009 και καθόρισε τα όρια αµοιβών για το 
2010. 

6. Την έγκριση καταβολής αποζηµιώσεως σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Ενέκρινε τις καταβληθείσες αποζηµιώσεις των µελών του ∆.Σ. και καθόρισε τα όρια 
αποζηµιώσεων για το 2010. 
 

7. Το πρόγραµµα αγοράς ιδίων µετοχών της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 2 
του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήµερα. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
Ειδικότερα ενέκρινε : 

 α. Αριθµός εξαγοραζόµενων µετοχών 
Την αγορά αριθµού κοινών, ανωνύµων, µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχών, 
εκδόσεως της Εταιρείας, πλήρως αποπληρωµένων και ελεύθερων παντός 
ενοχικού ή εµπράγµατου βάρους, δικαιώµατος ή διεκδικήσεως, που 
συνολικώς, διαρκούσης της ισχύος του προγράµµατος, θα αντιστοιχούν 
εκάστοτε, µετ’ αφαίρεση των αντιστοίχων εκποιήσεων, σε ποσοστό7,58% του 
εκάστοτε µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.   

 
 β.  Σκοπός προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών 

Εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεποµένων εκ του νόµου σκοπών και 
χρήσεων, ήτοι ενδεικτικώς της µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου, της 
διανοµής σε εργαζόµενους, της ανταλλαγής µε µετοχές άλλης εταιρείας, της 
παροχής ασφάλειας επί δανείων, κτλ. 

 
 γ. Ανώτατη/Κατώτατη τιµή αγοράς µετοχών 

Ορίζεται ως κατώτατη τιµή το ποσό των 0,30 € ανά µετοχή και ως ανώτατη 
τιµή το ποσό του 3,00 € ανά µετοχή. Νοείται ότι σε περίπτωση µεταβολής, για 
οποιοδήποτε λόγο, της τρέχουσας ονοµαστικής αξίας των µετοχών, θα 
µεταβληθεί αναλογικά (pro-rata) και η, µε την παρούσα απόφαση, ορισθείσα 
ανώτατη και κατώτατη τιµή αγοράς ιδίων µετοχών. 

 δ. Χρονική περίοδος άσκησης του δικαιώµατος αγοράς ιδίων µετοχών 
Ορίζεται περίοδος 24 µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της παρούσας 
απόφασης. 

  
 ε. Εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να επιµεληθεί των λεπτοµερειών του 

ανωτέρω προγράµµατος, κατά την κρίση του, και να υλοποιήσει τούτο εν όλω 
ή εν µέρει. 

 
8. Την αποδοχή της παραίτησης από το ∆.Σ. του εκτελεστικού µέλους ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και τη µη αντικατάστασή της σύµφωνα µε το άρθρο 9 του 
καταστατικού της εταιρείας. 

 
 

22.06.2010 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Πρόεδρος ∆.Σ. 


