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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων, εταιρικών και ενοποιηµένων, οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12.2013) µε τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών
Επί του πρώτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνει τους µετόχους και υποβάλει
προς έγκριση της ετήσιες, εταιρικές και ενοποιηµένες, οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας χρήσης 01.01.201331.12.2013, οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
των ορκωτών ελεγκτών. Επίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2013.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη
αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 2013
Προτείνεται η απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη
αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 2013.
3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωµατικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και
ενοποιηµένων, οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.201431.12-2014) και καθορισµός της αµοιβής τους
Επί του θέµατος αυτού και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το ∆.Σ. της Εταιρείας προτείνει την εκλογή
της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2014
(01.01.2014-31.12.2014). Τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τον τακτικό και τον αναπληρωτή ελεγκτή της Εταιρείας
και η αµοιβή τους θα καθοριστούν, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.
4. Έγκριση αµοιβών που καταβλήθηκαν σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής
χρήσης 2013 και προέγκριση των αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση
2014, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920
Επί του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, το ∆.Σ. της Εταιρείας προτείνει προς έγκριση στη Γ.Σ., αµοιβή ύψους
€419.137,18 που εισέπραξαν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δυνάµει της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας
τους µε την Εταιρεία. Παράλληλα προτείνει προς έγκριση και τη συνολική αµοιβή ύψους €76.869,10 που
εισέπραξαν τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις υπηρεσίες που προσέφεραν
στην Εταιρεία, κατά το διάστηµα της εταιρικής χρήσης 2013. Το ∆.Σ. διευκρινίζει ότι τα υπόλοιπα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν εισέπραξαν αµοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφεραν.
Επίσης, το ∆.Σ. προτείνει για προέγκριση για την εταιρική χρήση 2014, την καταβολή συνολικού ποσού ύψους
€600.000 κατ’ ανώτατο όριο, ως αµοιβή για τις υπηρεσίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των µελών που
προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία, είτε µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είτε µε σύµβαση παροχής
ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής, καθώς επίσης και των ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Εκ του ποσού των €600.000, ποσό ύψους €50.000 κατ’ ανώτατο όριο, προτείνεται να καταβληθεί ως
αµοιβή στα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Επιπλέον, προτείνεται ο ορισµός της 1ης Ιανουαρίου 2014 ως χρόνος έναρξης υπολογισµού της αµοιβής των µελών
του ∆.Σ., για την εταιρική χρήση 2014, καθώς επίσης και ο προσδιορισµός της αµοιβής εκάστου µέλους του ∆.Σ.
αναλογικά, ήτοι µε βάση το χρονικό διάστηµα για το οποίο έκαστος διατήρησε την αντίστοιχη ιδιότητά του, εντός της
εταιρικής χρήσης.
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5. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους
∆ιευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία
Επί του ανωτέρω θέµατος της ηµερησίας διάταξης, το ∆.Σ. προτείνει την παροχή αδείας στους κ.κ. Στέργιο Νέζη,
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Άγγελο Πλακόπητα, Σύµβουλο και Μιχαήλ Μαδιανό, Σύµβουλο να ενεργούν
είτε ατοµικά είτε ως µέλη εταιρειών οποιασδήποτε νοµικής µορφής, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους
σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να είναι µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου εταιρειών που επιδιώκουν παρόµοιους
σκοπούς µε αυτούς της Εταιρείας.
Επιπλέον, το ∆.Σ. προτείνει την παροχή αδείας στους κ.κ. Αγγελική Οικονόµου, Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. και
∆ιευθύνουσα Σύµβουλο της Εταιρείας, Γεώργιο Γιατράκο, Εντεταλµένο Σύµβουλο της Εταιρείας, καθώς και Νικόλαο
Μπουτσιαράκο, Οικονοµικό ∆ιευθυντή, να ενεργούν είτε ατοµικά είτε ως µέλη εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο
όµιλο µε την Εταιρεία, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να είναι
µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όµιλο µε την Εταιρεία και οι οποίες επιδιώκουν
παρόµοιους σκοπούς µε αυτούς της Εταιρείας.
6. Άλλα θέµατα.
Επί του θέµατος αυτού το ∆.Σ. προτείνει όπως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενηµερώσει για την πορεία της
εταιρείας.
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