ΑθήναI NN Ιουλίου OMMT

Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της 10ης Ιουλίου 2007
Η Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ανακοινώνει ότι στις NM Ιουλίου OMMT πραγματοποιήθηκε η Α
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕταιρείαςI η οποία
συνεδρίασε με απαρτία T9I64% του μετοχικού κεφαλαίου EN6KNNOKNOT
μετοχές) και στην οποία παρέστησαν δύο μέτοχοιI αυτοπροσώπως ή δι
αντιπροσώπου και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
N) Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ της χρήσης OMM6I μετά από ακρόαση των Εκθέσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή
επί των ανωτέρω Οικονομικών ΚαταστάσεωνI όπως αυτές καταρτίστηκαν και
δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμοK
O) Αποφάσισε την διάθεση των Αποθεματικών και των Υπολοίπων κερδών εις
Νέον της 3Nης Δεκεμβρίου OMM6 και τη μη διανομή μερίσματος για τη
διαχειριστική χρήση του έτους OMM6 λόγω ζημιώνK Παράλληλα ενέκρινε
επενδυτικά προγράμματα της Εταιρείας συνολικής αξίας ευρώ 4KN55K83N
εκατK και την υπαγωγή τους στον αναπτυξιακό νόμο 3O99/OMM4K Η ιδία
συμμετοχή της Εταιρίας στις ως άνω επενδύσεις θα ανέλθει συνολικά σε
Ευρώ NKNMOK38TIT5 εκατK και θα καλυφθεί με κεφάλαια των κατηγοριών
"Υπόλοιπο κερδών εις νέον" και "Λοιπών αποθεματικών" που προέκυψαν
από προηγούμενες χρήσειςK
3) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της
Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης
OMM6K
4) ΕξέλεξεI για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της για τη χρήση OMMTI ορκωτούς
ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρίας PoICEWATEoHOUSECOOPEoS και
καθόρισε την αμοιβή τουςK
5) Αποφάσισε να μην τροποποιήσει το άρθρο N9 του καταστατικού της
εταιρείαςK
6) Αποφάσισε να μην αυξήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕταιρείαςK
T) Ενέκρινε την εκλογή νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και
επικύρωσε την ιδιότητα των μελών του Δ.ΣK ως ΑνεξαρτήτωνI Μη
Εκτελεστικών και Εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝK 3MN6/OMMOK
8) Αποφάσισε να μην εκλέξει νέο Διοικητικό ΣυμβούλιοK

9) Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.ΣK κατά τη διάρκεια
της εταιρικής χρήσης OMM6 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.ΣK
για τη χρήση OMMTI σύμφωνα με το άρθρο O4 του Κ.ΝK ON9M/N9OMK
NM) Αποφάσισε την παροχή αδείας σε μέλη του Δ.ΣK και σε Διευθυντές της
Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε σκοπούς που επιδιώκει η
ΕταιρείαK
NN) Δεν αναπτύχθηκαν άλλα θέματα στο πλαίσιο των λοιπών ανακοινώσεωνK
NO) Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
να υπογράψουν και να επικυρώσουν το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής
ΣυνέλευσηςK

