ΑθήναI 30 Ιουνίου O008

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ανακοινώνει ότι στις OT Ιουνίου O008 πραγματοποιήθηκε η
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕταιρείαςI η οποία
συνεδρίασε με απαρτία T9I66% του μετοχικού κεφαλαίου EN6KNN5K4OT
μετοχές) και στην οποία παρέστησαν 3 μέτοχοιI αυτοπροσώπως ή
δι?αντιπροσώπου και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί επί των κατωτέρω
θεμάτων:
N) Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ της χρήσης O00TI 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 Επίσης αποφάσισε τη διανομή
μερίσματος 0I0O5 ευρώ ανά μετοχήK Δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας
είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.ΑK της N4ης Ιουλίου O008K
Από N5 Ιουλίου O008I η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα
λήψης μερίσματος χρήσης O00TK Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από
το δίκτυο της EFG EUoOBANK από την O3η Ιουλίου O008K
O) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της
Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης
O00TK
3) ΕξέλεξεI για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για τη χρήση O008I ορκωτούς
ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρίας PoICEWATEoHOUSECOOPEoS και
καθόρισε την αμοιβή τουςK
4) Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.ΣK κατά τη διάρκεια
της εταιρικής χρήσης O00T και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.ΣK
για τη χρήση O008I σύμφωνα με το άρθρο O4 του Κ.ΝK ON90/N9O0K
5) 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
6) Αποφάσισε την τροποποίησηI συμπλήρωσηI κατάργηση και αναρίθμηση
διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στον Κ.ΝK ON90/N9O0
όπως τροποποιήθηκε με τον ΝK 3604/O00T και δη τροποποίηση των άρθρων
NI 4I 5I 6I 9I N6I NTI N9I O0I OOI O5I O9I 30I 3NI3O και 34I και αναρίθμηση
αυτών και κατάργηση των άρθρων TI 8I N0I NNI NOI N3I N4I N5I N8I O3I O4I O6I
OTI O8I 33I 35 και 36K
T) Δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχουςK

8) Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να
υπογράψουν και να επικυρώσουν το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής
ΣυνέλευσηςK

