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ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
1Ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της 

εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010 στην οποία περιλαµβάνονται 

οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 

31/12/2010 µετά των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του 

Ελεγκτή. 

Στο πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, 

εκπροσωπούντες ………………. µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου …………. µετοχών, 

ενέκριναν την Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 -

31/12/2010), στην οποία περιλαµβάνονται οι ετήσιες ατοµικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2010 -31/12/2010),µετά των 

Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή, όπως προτάθηκαν προς 

έγκριση. 

2ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε 

ευθύνη αποζηµιώσεως για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τα 

πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 – 31/12/2010. 

Στο δεύτερο θέµα (2ο) της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες 

Μέτοχοι εκπροσωπούντες ...…………. µετοχές επί συνόλου …..…… µετοχών 

απήλλαξαν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε 

ευθύνη αποζηµιώσεως για τις Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις και τη διαχείριση της 

Εταιρικής χρήσης (01/01/2010 -31/12/2010). 

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως µελών ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

Στο τρίτο (3ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, 

εκπροσωπούντες ……………. µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ………… µετοχών, 

ενέκριναν τις αµοιβές που καταβλήθηκαν στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 

τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης (01/01/2010 -31/12/2010) πραγµατικές 

υπηρεσίες τους στην Εταιρεία.  

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αµοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010. 

Στο τέταρτο (4ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες 

Μέτοχοι, εκπροσωπούντες …… µετοχές επί συνόλου ……….. µετοχών ενέκριναν την 

αµοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» για τον 

διενεργηθέντα έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 -31/12/2010) η οποία 

ανέρχεται σε ………… ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
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5ο ΘΕΜΑ: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ελεγκτή από το 

Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011. 

 Στο πέµπτο θέµα (5ο) της Ηµερησίας ∆ιάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες 

Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ………….. µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ………. 

µετοχών, εξέλεξαν την προταθείσα Ελεγκτική εταιρεία και τον Τακτικό και 

Αναπληρωµατικό Ελεγκτή της Εταιρικής Χρήσης 2011, δηλαδή: 

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» που εδρεύει 

στην Αθήνα (Πατησίων 81 και Χεϋδεν) . Ειδικότερα εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής ο 

……….. µε Αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. ………… και ο …………………………. µε Αριθµό 

Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. …. ως Αναπληρωµατικός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 

01/01/2011 - 31/12/2011. 

6ο ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εκλογής νέου Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

Στο έκτο (6ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, 

εκπροσωπούντες ………….. µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ………………… µετοχών, 

επικύρωσαν την από 1-12-2010 εκλογή του κ. Νικόλαου Κορίτσα, ∆ικηγόρου Αθηνών 

ως Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος 

ανεξάρτητου Μέλους κ. Stephen Leonard και τον ορισµό του ως άνω ως ανεξάρτητου 

µη εκτελεστικού µέλους για το υπόλοιπο της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

ήτοι µέχρι την 29-6-2013.  

7ο Θέµα: Τροποποίηση του κοινού έγχαρτου Οµολογιακού ∆ανείου µε τις 

Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ALPHA BANK ύψους 150εκ. ευρώ. Έκδοση, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του K.N. 2190/1920 και του N. 3156/2003 και 

διάθεση µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινού έγχαρτου Οµολογιακού 

∆ανείου ύψους 20εκ. ευρώ. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο να διαπραγµατευθεί συνοµολογήσει και καθορίσει τους λοιπούς 

όρους και συµφωνίες του Προγράµµατος εκδόσεως του ως άνω 

Οµολογιακού ∆ανείου, υπογράψει τη σύµβαση και άλλο αναγκαίο έγγραφο 

για την έκδοση του Οµολογιακού ∆ανείου. 

Στο έβδοµο (7ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες 

Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ………………… µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……….. 

µετοχών ενέκριναν την τροποποίηση του Οµολογιακού δανείου µε τις Τράπεζες 

ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ALPHA BANK ύψους 150 εκ. ευρώ ως προς την αλλαγή του 

προγράµµατος αποπληρωµής και το συµβατικό επιτόκιο και εξουσιοδότησαν το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο να διαπραγµατευθεί, συνοµολογήσει και καθορίσει τους λοιπούς 
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όρους και συµφωνίες της ως άνω τροποποίησης του οµολογιακού δανείου, να 

υπογράψει τη σύµβαση και κάθε άλλο απαιτούµενο έγγραφο. 

Περαιτέρω, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ………………… 

µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ………….. µετοχών ενέκριναν την έκδοση, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του K.N. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και διάθεση 

µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινού έγχαρτου Οµολογιακού ∆ανείου ύψους 20 εκ. 

ευρώ και εξουσιοδότησαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να διαπραγµατευθεί καθορίσει και 

συνοµολογήσει τους λοιπούς όρους και συµφωνίες του Προγράµµατος εκδόσεως του 

ως άνω Οµολογιακού ∆ανείου, να υπογράψει τη σύµβαση και κάθε άλλο αναγκαίο 

έγγραφο για την έκδοση του ανωτέρω Οµολογιακού ∆ανείου. 

8ον Θέµα: Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της εταιρείας 

αναφορικά µε τη θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κωδικοποίηση 

του. 

Στο όγδοο (8ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, 

εκπροσωπούντες …………………… µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ………… µετοχών 

ενέκριναν την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 19 του Καταστατικού της 

Εταιρείας και τον ορισµό της τριετίας ως διάρκεια θητείας του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, αρχοµένης µετά την 29-6-2013 ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει η 

εξαετής θητεία του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου εν τω µεταξύ εκλεγέντος 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

9ο Θέµα: Επικύρωση της τροποποίησης της από 12-10-2010 συµβάσεως 

παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών µε την Asklepios International GmbH 

σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο και τη δωσιδικία. 

Στο ένατο (9ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι 

εκπροσωπούντες ………………… µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……… µετοχών 

ενέκριναν την τροποποίηση της από 12-10-2010 σύµβασης µε την Εταιρεία 

«Asklepios International GMBH αναφορικά µε την αλλαγή του εφαρµοστέου δικαίου 

από το ελληνικό στο γερµανικό δίκαιο και την υπαγωγή της συµβάσεως από την 

αποκλειστική δωσιδικία των ∆ικαστηρίων της Αθήνας στην αποκλειστική δωσιδικία 

των ∆ικαστηρίων της Φραγκφούρτης Γερµανίας. Το κείµενο της τροποποίησης έχει 

ως εξής: 

«12. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο και ∆ωσιδικία. 

Η παρούσα σύµβαση θα ερµηνεύεται και θα εκτελείται σύµφωνα µε το γερµανικό 

δίκαιο από τα ∆ικαστήρια της (Frankfurt am Main), τα οποία τα µέρη ορίζουν ως 

αποκλειστικά αρµόδια». 
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10ο Θέµα: Έγκριση πώλησης του υπ΄αριθ. ZZB 7700 αυτοκινήτου της 

Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 

Στο δέκατο (10o) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες 

Μέτοχοι εκπροσωπούντες …………………. µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……… 

µετοχών επί συνόλου ………. µετοχών ενέκριναν, σύµφωνα µε το άρθρο 23α του K.N. 

2190/1920 την πώληση του υπ΄αρ. ZZB 7700 αυτοκινήτου της Εταιρείας µάρκας 

MERCEDES µοντέλο 500 έτους 1999, το οποίο χρήζει εκτεταµένων επισκευών στον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο αντί τιµήµατος 

20.000 ευρώ. 

11ο Θέµα: Έγκριση σύναψης ασφαλιστικής συµβάσεως των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920. 

Στο ενδέκατο (11ο ) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες 

Μέτοχοι εκπροσωπούντες …………………. µετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……… 

µετοχών ενέκριναν τη σύναψη ασφαλιστικής σύµβασης των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µέχρι ποσού …………………….. ευρώ για την κάλυψη της αστικής τους 

ευθύνης από την εκτέλεση των καθηκόντων τους έναντι τρίτων και συγκεκριµένα 

µετόχων, υπαλλήλων, πελατών, προµηθευτών, πιστωτών, κ.λ.π. 

 

 

 


