ρέδην απνθάζεωλ επί ηωλ ζεκάηωλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο Π.Γ. ΝΙΚΑ ΑΒΔΔ
ζύκθωλα κε ην άξζξν 27, παξ. 3, εδ. δ' ηνπ Κ.Ν. 2190/1920

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηωλ εηεζίωλ, εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλωλ, νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ζύκθωλα κε ηα
ΓΠΥΑ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2014 (01.01.2014-31.12.2014) κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηωλ νξθωηώλ ειεγθηώλ
Επί ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ελεκεξώλεη ηνπο κεηόρνπο θαη ππνβάιεη
πξνο έγθξηζε ηεο εηήζηεο, εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο ρξήζεο 01.01.201431.12.2014, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ ζύκθσλα κε ηα ΔΠΧΑ θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη
ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ. Επίζεο, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξνηείλεη ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2014.
2. Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηωλ ειεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε επζύλε
απνδεκίωζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2014
Πξνηείλεηαη ε απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ ηεο Εηαηξείαο από θάζε επζύλε
απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2014.
3. Δθινγή ειεγθηώλ, ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξωκαηηθνύ, γηα ηνλ έιεγρν ηωλ εηήζηωλ, εηαηξηθώλ θαη
ελνπνηεκέλωλ, νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ζύκθωλα κε ηα ΓΠΥΑ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2015 (01.01.201531.12-2015) θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο
Επί ηνπ ζέκαηνο απηνύ θαη θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ, ην Δ.Σ. ηεο Εηαηξείαο πξνηείλεη ηελ εθινγή
ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο «PRICEWATERHOUSECOOPERS» γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο 2015
(01.01.2015-31.12.2015). Τα πξόζσπα πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ ηαθηηθό θαη ηνλ αλαπιεξσηή ειεγθηή ηεο Εηαηξείαο
θαη ε ακνηβή ηνπο ζα θαζνξηζηνύλ, βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο.
4. Έγθξηζε ακνηβώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξηθήο
ρξήζεο 2014 θαη πξνέγθξηζε ηωλ ακνηβώλ ηωλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε
2015, ζύκθωλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920
Επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην Δ.Σ. ηεο Εηαηξείαο πξνηείλεη πξνο έγθξηζε ζηε Γ.Σ., ακνηβή ύςνπο €
397.391,58 πνπ εηζέπξαμαλ ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ δπλάκεη ηεο ζύκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηνπο
κε ηελ Εηαηξεία. Παξάιιεια πξνηείλεη πξνο έγθξηζε θαη ηε ζπλνιηθή ακνηβή ύςνπο €40.248,74 πνπ εηζέπξαμαλ ηα
αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξαλ ζηελ Εηαηξεία,
θαηά ην δηάζηεκα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2014. Τν Δ.Σ. δηεπθξηλίδεη όηη ηα ππόινηπα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
δελ εηζέπξαμαλ ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξαλ.
Επίζεο, ην Δ.Σ. πξνηείλεη γηα πξνέγθξηζε γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2015, ηελ θαηαβνιή ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο
€650.000 θαη’ αλώηαην όξην, σο ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ησλ κειώλ πνπ
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηελ Εηαηξεία, είηε κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είηε κε ζύκβαζε παξνρήο
αλεμαξηήησλ ππεξεζηώλ ή εληνιήο, θαζώο επίζεο θαη ησλ αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ. Εθ ηνπ πνζνύ ησλ €650.000, πνζό ύςνπο €50.000 θαη’ αλώηαην όξην, πξνηείλεηαη λα θαηαβιεζεί σο
ακνηβή ζηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Επηπιένλ, πξνηείλεηαη ν νξηζκόο ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ 2015 σο ρξόλνο έλαξμεο ππνινγηζκνύ ηεο ακνηβήο ησλ κειώλ
ηνπ Δ.Σ., γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2015, θαζώο επίζεο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ακνηβήο εθάζηνπ κέινπο ηνπ Δ.Σ.
αλαινγηθά, ήηνη κε βάζε ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν έθαζηνο δηαηήξεζε ηελ αληίζηνηρε ηδηόηεηά ηνπ, εληόο ηεο
εηαηξηθήο ρξήζεο.

1

5. Παξνρή αδείαο θαη’ άξζξν 23 παξ.1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζηνπο
Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο, λα ελεξγνύλ πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζηνπο ζθνπνύο πνπ επηδηώθεη ε Δηαηξεία
Επί ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ην Δ.Σ. πξνηείλεη ηελ παξνρή αδείαο ζηνπο θ.θ. Σηέξγην Νέδε,
Πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, Άγγειν Πιαθόπεηα, Σύκβνπιν θαη Μηραήι Μαδηαλό, Σύκβνπιν λα ελεξγνύλ
είηε αηνκηθά είηε σο κέιε εηαηξεηώλ νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ από ηνπο
ζθνπνύο πνπ επηδηώθεη ε Εηαηξεία θαη λα είλαη κέιε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ εηαηξεηώλ πνπ επηδηώθνπλ παξόκνηνπο
ζθνπνύο κε απηνύο ηεο Εηαηξείαο.
Επηπιένλ, ην Δ.Σ. πξνηείλεη ηελ παξνρή αδείαο ζηνπο θ.θ. Αγγειηθή Οηθνλόκνπ, Αληηπξόεδξν ηνπ Δ.Σ. θαη
Δηεπζύλνπζα Σύκβνπιν ηεο Εηαηξείαο, Γεώξγην Γηαηξάθν, Εληεηαικέλν Σύκβνπιν ηεο Εηαηξείαο, θαζώο θαη Νηθόιαν
Μπνπηζηαξάθν, Οηθνλνκηθό Δηεπζπληή, λα ελεξγνύλ είηε αηνκηθά είηε σο κέιε εηαηξεηώλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην
όκηιν κε ηελ Εηαηξεία, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ από ηνπο ζθνπνύο πνπ επηδηώθεη ε Εηαηξεία θαη λα είλαη
κέιε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ εηαηξεηώλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην όκηιν κε ηελ Εηαηξεία θαη νη νπνίεο επηδηώθνπλ
παξόκνηνπο ζθνπνύο κε απηνύο ηεο Εηαηξείαο.
6. Άιια ζέκαηα.
Επί ηνπ ζέκαηνο απηνύ ην Δ.Σ. πξνηείλεη όπσο ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ελεκεξώζεη γηα ηελ πνξεία ηεο
εηαηξείαο.
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