
 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ 28
ης

 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

 

Η διοίκηση της  εταιρείας Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO ανακοινώνει τις αποφάσεις που 

λήφθηκαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε 28/07/2017 στην έδρα 

της εταιρείας στο ∆ήµο ∆έλτα Ν. Θεσσαλονίκης στο 5
ο
 χλµ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης 

(Καλοχώρι).  

Παρέστησαν νόµιµα εννέα µέτοχοι εκπροσωπούντες 8.722.387 κοινές ανώνυµες µετοχές µετά 

δικαιωµάτων ψήφου επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύµων µετοχών ήτοι ποσοστό 66,12% του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεµάτων : 

 

1
ο
 Έγκριση εκθέσεως πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών και 

έγκριση ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 – 

31/12/2016. 

Εγκρίθηκε µε 8.216.836 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,20% του εκπροσωπουµένου στη 

Συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου η έκθεση πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η 

επεξηγηµατική έκθεσή του και οι οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας όπως 

συντάχθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,80%  απείχαν της 

ψηφοφορίας. 

 

2
ο
 Απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη αποζηµιώσεως για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016. 

Εγκρίθηκε µε 8.216.836 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,20% του εκπροσωπουµένου στη 

Συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου η Απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.  

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,80%  απείχαν της 

ψηφοφορίας. 

 

3
ο
  ∆ιάθεση κερδών χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016.  

Εγκρίθηκε µε 8.216.836 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,20% του εκπροσωπουµένου στη 

Συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου η µη διανοµή µερίσµατος λόγω ζηµιών της χρήσης.  

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,80% απείχαν της 

ψηφοφορίας. 

 

 



 

 

4
ο
 Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2017 και καθορισµός 

της αµοιβής της. 

Εγκρίθηκε µε 8.216.836 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,20% του εκπροσωπουµένου στη 

Συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου ο διορισµός της ελεγκτικής εταιρείας Grand Thornton A.E. µε 

αριθµό µητρώου ΣΟΕΛ 127 για έλεγχο της χρήσης 2017 ήτοι για τον έλεγχο των ετήσιων και 

εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων και καθορίστηκε η αµοιβή.   

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,80%  απείχαν της 

ψηφοφορίας. 

 

5
ο
 Έγκριση συµβάσεων εργασίας Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Εγκρίθηκαν µε 8.216.836 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,20% του εκπροσωπουµένου στη 

Συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου τα ποσά που καταβλήθηκαν ως αµοιβή για τις 

παρασχεθείσες έµµισθες υπηρεσίες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου για την περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016 και αποφασίστηκε η 

συνέχιση της παροχής των έµµισθων υπηρεσιών για την περίοδο 01/1/2017 - 31/12/2017 µε 

προέγκριση των αµοιβών.  

Ακόµη η Γενική Συνέλευση µε τη παραπάνω πλειοψηφία, ενέκρινε τη χρήση εταιρικών 

αυτοκινήτων από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως και την κάλυψη δαπάνης για 

ασφάλεια ζωής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,80%  απείχαν της 

ψηφοφορίας. 

 

6
ο
 Έγκριση καταβολής αποζηµίωσης σε Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Εγκρίθηκε µε 8.216.836 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,20% του εκπροσωπουµένου στη 

Συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζηµίωση για την 

συµµετοχή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις συνεδριάσεις του για την περίοδο 

01/01/2016-31/12/2016 και προεγκρίθηκε ετήσια αποζηµίωση για την συµµετοχή των µελών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 1/1/2017 - 31/12/2017.   

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,80%  απείχαν της 

ψηφοφορίας. 

 

7
ο
 Λήψη απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920. 

Αποφασίστηκε µε 8.216.836 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,20% του εκπροσωπουµένου στη 

Συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου η συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας µετά την αναφορά του 

Προέδρου ότι η διοίκηση της εταιρείας και µετά από την επιτυχή αναδιάρθρωση του 

τραπεζικού δανεισµού µε σηµαντική µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους και τη 

σχεδιαζόµενη επανεκτίµηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων σε τρέχουσες αξίες, θα 

συνεχίσει τις προσπάθειες για την µείωση του λειτουργικού κόστους ώστε να επιστρέψει στην 



 

 

κερδοφορία και µέσω των κερδών να καταστήσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανώτερα 

από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου.  

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,80% απείχαν της ψηφοφορίας. 

 

8
ο
  Λοιπές ανακοινώσεις. 

Κανείς από τους παριστάµενους µετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέµα, πέραν των 

θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.               

 

28 Ιουλίου  2017 

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 


