Άγιος Στέφανος, 19 Ιουνίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Απουάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ αλαθνηλώλεη όηη ζηηο 19 Ινπλίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Εηήζηα
Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο, ε νπνία ζπλεδξίαζε κε
απαξηία 79,66% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (16.116.127 κεηνρέο) θαη ζηελ νπνία
παξέζηεζαλ 2 κέηνρνη, απηνπξνζώπσο ή δη’ αληηπξνζώπνπ θαη απνθάζηζαλ θαη
ελέθξηλαλ ηα θαησηέξσ ζέκαηα:
1) Ελέθξηλε ηηο Εηαηξηθέο θαη ηηο Ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζύκθσλα
κε ηα ΔΠΧΑ ηεο ρξήζεο 2008 κε ηηο ζρεηηθέο Εθζέζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ, όπσο απηέο θαηαξηίζηεθαλ θαη
δεκνζηεύζεθαλ ζύκθσλα κε ην λόκν. Επίζεο απνθάζηζε ηε κε δηαλνκή
κεξίζκαηνο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2008.
2) Απάιιαμε ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπο Ειεγθηέο ηεο Εηαηξείαο
από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2008.
3) Εμέιεμε, γηα ηνλ έιεγρν ησλ Εηαηξηθώλ θαη Ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ ηεο Εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ηεο γηα ηε ρξήζε 2009, ηελ
ειεγθηηθή εηαηξία PRICEWATERHOUSECOOPERS ε νπνία θαη ζα νξίζεη ηα
θπζηθά πξόζσπα πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηνλ έιεγρν, κε ακνηβή θαζνξηδόκελε
βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο πεξί Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ θαη ηηο
απνθάζεηο ηνπ Επνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σώκαηνο Οξθσηώλ Ειεγθηώλ
Λνγηζηώλ.
4) Σπλέζηεζε ηελ επηηξνπή ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 37 ηνπ
Ν3693/2008. Μέιε ηεο νξίζηεθαλ ηα κε Εθηειεζηηθά Μέιε ηνπ Δ.Σ. θ.θ.
Άγγεινο Πιαθόπεηαο θαη Μηραήι Μαδηαλόο θαη ην Αλεμάξηεην κε Εθηειεζηηθό
Μέινο θ. Κσλζηαληίλνο Σθαθάθεο.
5) Ελέθξηλε ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2008 θαη πξνελέθξηλε ηηο ακνηβέο ησλ
κειώλ ηνπ Δ.Σ. γηα ηε ρξήζε 2009, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920.
6) Απνθάζηζε ηελ παξνρή αδείαο θαηά άξζξν 23 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε κέιε ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζε Δηεπζπληέο ηεο Εηαηξείαο λα ελεξγνύλ πξάμεηο
πνπ ππάγνληαη ζε ζθνπνύο πνπ επηδηώθεη ε Εηαηξεία.
7) Ελέθξηλε ηελ έθδνζε Κνηλνύ Οκνινγηαθνύ δαλείνπ θαηά αλώηαην ύςνο έσο
55.000.000 επξώ θαη εμνπζηνδόηεζε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην γηα ηελ
εμεηδίθεπζε ησλ όξσλ απηνύ, ηελ έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ θαηάξηηζε
ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ εθπξόζσπν θαη ελ γέλεη ηελ δηελέξγεηα θάζε πξάμεο
απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο.
8) Αλαθνηλώζεθε ε αληηθαηάζηαζε ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πνπ
είρε ιάβεη ρώξα ζηηο 23/9/2008.

