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«Δπξσζύκβνπινη Αλώλπκε Δηαηξία πκβνύισλ Αλάπηπμεο θαη Σερλνινγίαο»

Πξννίκην
Ο παξψλ Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζην εμήο «ν Κψδηθαο») ζεζπίδεηαη κε
ζθνπφ λα πεξηγξάςεη θαη λα πξνβιέςεη ζχκθσλα θαη κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν δηνηθείηαη θαη ειέγρεηαη ε εηζεγκέλε Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία
«Δπξσζχκβνπινη Αλψλπκε Δηαηξία Σπκβνχισλ Αλάπηπμεο θαη Τερλνινγίαο» κε έδξα ζηελ
Ππιαία Θεζζαινλίθεο, νδφο Αληψλε Τξίηζε 21.
Ωο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, λνείηαη ην ζχζηεκα ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε Γηνίθεζε ηεο
εηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην (Γ.Σ.), ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. Τν
ζχζηεκα απηφ ζπληζηά ηε δνκή κέζσ ηεο νπνίαο πξνζεγγίδνληαη θαη ηίζεληαη νη ζηφρνη ηεο
εηαηξείαο, εληνπίδνληαη νη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ απηή αληηκεησπίδεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο,
πξνζδηνξίδνληαη ηα κέζα επίηεπμεο ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ, νξγαλψλεηαη ην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηεο Γηνίθεζεο
θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ.
Γηα ηνπ παξφληνο Κψδηθα, ν νπνίνο ηζρχεη ζε πιήξε αξκνλία θαη ζπλεξγαζία κε ην
δεκνζηεπκέλν θαη θσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ηα ινηπά θαλνληζηηθά
έγγξαθα θαη θαλνληζκνχο ηεο, ε «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηεο
πιεξνθφξεζεο ησλ ηδησηψλ ή ζεζκηθψλ κεηφρσλ, Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ, θαη ζηελ
ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ δεκηνπξγία
ελφο ζπζηήκαηνο αλαθνξάο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ δεκνζηφηεηαο νη νπνίεο
ζεζπίδνληαη απφ ηνλ λ.3873/2010.

Μέξνο A - Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηα κέιε απηνύ.
I. Ρόινο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γ..
Τν Γ.Σ. είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο
εηαηξείαο, ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηεο,
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ λφκνπ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ ζεκάησλ επί ησλ νπνίσλ απνθαζίδεη ε
Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
Βνχιεζε ηεο «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» απνηειεί, ην Γ.Σ. απηήο λα αζθεί απνηειεζκαηηθά
ηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν θαη λα δηεπζχλεη ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο πξνο φθεινο ηεο εηαηξείαο θαη
φισλ ησλ κεηφρσλ, δηαζθαιίδνληαο φηη ε Γηνίθεζε εθαξκφδεη ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή.
Πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο δίθαηεο θαη ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ
κεηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο θαη ησλ αιινδαπψλ κεηφρσλ.
Δπηπξφζζεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ην Γ.Σ. ηεο «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.»,
δένλ λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα κέξε, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα ζπλδένληαη κε εθείλα ηεο
εηαηξείαο, φπσο είλαη νη πειάηεο, νη πηζησηέο, νη εξγαδφκελνη θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ
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επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζην βαζκφ πνπ δελ πξνθχπηεη
ζχγθξνπζε κε ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ.
Γηα ηελ επίηεπμε θαη ηελ δηαθύιαμε ησλ σο άλσ πξνηεξαηνηήησλ, νη νπνίεο
ηίζεληαη κε ηνλ παξόληα Κώδηθα, νξίδεηαη όηη νη θύξηεο, κε εθρσξεηέεο αξκνδηόηεηεο
ηνπ Γ.. (κε ηελ έλλνηα όηη ε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο απαηηεί ηελ πξόηεξε έγθξηζε ηνπ
Γ.. ή, ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ηελ εθ ησλ λενηέξσλ επηθύξσζε από ην Γ..), είλαη νη
αθφινπζεο:
ε έγθξηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ ηεο
εηαηξείαο,
ε έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ηε
ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο κείδνλεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, εμαγνξέο θαη εθπνηήζεηο,
ε επηινγή θαη φπνηε ρξεηάδεηαη, ε αληηθαηάζηαζε ηεο εθηειεζηηθήο εγεζίαο ηεο
εηαηξείαο, φπσο θαη ε επνπηεία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαδνρήο,
ν έιεγρνο απφδνζεο ηεο αλψηαηεο Γηνίθεζεο θαη ε ελαξκφληζε ησλ ακνηβψλ ησλ
αλψηαησλ ζηειερψλ κε ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο θαη ησλ
κεηφρσλ ηεο,
ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο
εηαηξείαο, ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ δεκνζηφηεηα, θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ,
ε επαγξχπλεζε, φζνλ αθνξά ππάξρνπζεο θαη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ
κεηαμχ αθελφο ηεο εηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ηεο Γηνίθεζήο ηεο, ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. ή ησλ
θχξησλ κεηφρσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ κε άκεζε ή έκκεζε εμνπζία λα
δηακνξθψλνπλ ή λα επεξεάδνπλ ηε ζχλζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γ.Σ.), θαζψο θαη
ε θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ηέηνησλ ζπγθξνχζεσλ,
ε δηαζθάιηζε χπαξμεο απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο
εηαηξείαο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο κέξηκλαο γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξίαο κε
φιεο ηηο εθ ηνπ λφκνπ θαη εθ ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ ππνρξεψζεηο ηεο,
ε επζχλε ιήςεο ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηνπ
ζπζηήκαηνο
δηνίθεζεο
ηεο
εηαηξείαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη αλάζεζεο εμνπζηψλ
θαη θαζεθφλησλ ζε άιια ζηειέρε,
ε δηαηχπσζε, δηάδνζε θαη εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αμηψλ θαη αξρψλ ηεο εηαηξείαο πνπ
δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο κε φια ηα κέξε, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα ζπλδένληαη κε
απηά ηεο εηαηξείαο.

Πεξεηαίξσ θαη έρνληαο ππ’ όςηλ ηελ ηδηόηεηα ηεο εηαηξίαο σο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζηνπο δείθηεο FTSE/ATHEX 20 θαη FTSE/ATHEX Mid 40,
πξνβιέπεηαη όηη:
Η εηαηξία θαη ηα θαηά λφκν φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, ζα κεξηκλνχλ ψζηε νη ξφινη, ηφζν
ηνπ Γ.Σ. φζν θαη ηεο Γηνίθεζεο απηήο, λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε
ζαθήλεηα ζην «Καηαζηαηηθφ» ηεο εηαηξείαο, ή / θαη ζηνλ «Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ» ή / θαη
ζην «Δγρεηξίδην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» ή / θαη ζηα ινηπά εζσηεξηθά έγγξαθα ηεο
εηαηξείαο. Ταπηφρξνλα ζα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ησλ
εγγξάθσλ απηψλ (εθφζνλ παξίζηαηαη αλάγθε). Καηά ηελ σο άλσ έλλνηα, ην Γ.Σ. ζα
κεξηκλήζεη ζηελ ακέζσο επφκελε Γ.Σ. ηεο εηαηξίαο γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ ηνπ
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Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, εθφζνλ ππάξμεη ηέηνηα αλάγθε.
Τν Γ.Σ. ζα πηνζεηεί ζαθή πνιηηηθή αλάζεζεο εμνπζηψλ ζηε Γηνίθεζε, ε νπνία ζα
πεξηιακβάλεη θαη θαηάινγν ησλ δεηεκάησλ γηα ηα νπνία ην Γ.Σ. έρεη ηελ αξκνδηφηεηα
λα απνθαζίδεη. Ο θαηάινγνο απηφο, ζα πεξηέρεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο θαζψο
επίζεο θαη ζηηο δεκνζηεπφκελεο ζε Φ.Δ.Κ. απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ
ζε ζψκα θαη ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ.
Γηα ηελ θαιχηεξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γ.Σ., ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
απνθάζεψλ ηνπ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ
ελδερφκελσλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ
ηνπ, ζεζπίδνληαη νη εμήο Δπηηξνπέο:
Δπηηξνπή Διέγρνπ, ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο, ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ηαθηηθνχ
ειέγρνπ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ
λφκηκσλ ειεγθηψλ. Η σο άλσ Δπηηξνπή νξίδεηαη απφ ην Γ.Σ. θαη ζηειερψλεηαη απφ 3 κε
εθηειεζηηθά κέιε εθ ησλ νπνίσλ έλα αλαιακβάλεη ηα ρξέε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηα
ππφινηπα 2 απνηεινχλ ηα κέιε απηήο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο νη νπνίεο
αθνινπζνχλ ζην παξφληα Κψδηθα
Δπηηξνπή Τπνβνιήο Τπνςεθηνηήησλ Γ.. θαη Ακνηβώλ, ππεχζπλε γηα ηελ
δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα εθινγή ζην Γ.Σ. θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία
εκπεξηζηαησκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ
Γ.Σ. θαη ησλ βαζηθψλ αλψηαησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο. Η σο άλσ Δπηηξνπή, επίζεο νξίδεηαη
απφ ην Γ.Σ. θαη ζηειερψλεηαη απφ 3 κε εθηειεζηηθά κέιε ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αλεμάξηεηα εθ
ησλ νπνίσλ έλα αλαιακβάλεη ηα ρξέε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηα ππφινηπα 2
απνηεινχλ ηα κέιε απηήο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο νη νπνίεο αθνινπζνχλ ζην
παξφληα Κψδηθα.

ΙΙ. Μέγεζνο θαη ύλζεζε ηνπ Γ..
Πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.», απνηειεί ε εμαζθάιηζε αλαθνξηθά κε
ην κέγεζνο θαη ηελ ζχλζεζε ηνπ Γ.Σ. ηεο, ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ εθηειεζηηθψλ, κε εθηειεζηηθψλ
θαη αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ, ψζηε νη απνθάζεηο ηνπ λα κελ είλαη δπλαηφλ λα
ππαγνξεχνληαη απφ έλα άηνκν ή κία νκάδα ζπκθεξφλησλ. Η πξνηεξαηφηεηα απηή,
ππαγνξεχεηαη ηφζν απφ ηελ παξάδνζε θαη ηελ εζηθή ηεο εηαηξίαο, ησλ κεηφρσλ θαη ηεο
δηνίθεζεο ηεο, φζν θαη απφ ην πλεχκα ηνπ λ.3016/2002 πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην Γ.Σ. ζα πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ
θαηά ην έλα ηξίην απφ κε εθηειεζηηθά κέιε θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2)
αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε. Η «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» δεζκεχεηαη φηη ηα εθηειεζηηθά κέιε
ηνπ Γ.Σ. ηεο αζρνινχληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη δηαηεξνχλ κε απηή, κηα
κνξθή εξγαζηαθήο ζρέζεο. Λακβάλεηαη δε κέξηκλα ψζηε πάληα, θαηά ζπκκφξθσζε κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο, ε ηδηφηεηα ελφο κέινπο σο εθηειεζηηθνχ ή κε εθηειεζηηθνχ
λα θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.Σ. θαη λα επηθπξψλεηαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη λα
δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ζην ζρεηηθφ Φ.Δ.Κ.. Η «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» κεξηκλά γηα
ηελ χπαξμε επαξθνχο αξηζκνχ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζην Γ.Σ., αθελφο πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί επαξθήο ηζνξξνπία σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ Γ.Σ. θαη βέιηηζηε ζχλζεζε ησλ σο
άλσ επηηξνπψλ ηνπ, αθεηέξνπ δε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην απαηηνχκελν πςειφ
επίπεδν πξνζηαζίαο απφ ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. Τα αλεμάξηεηα κέιε είλαη
κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ ΓΣ, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα εθ ηνπ λφκνπ θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο θαη θαηά
ην λφκν εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
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Η βαζηθή γεληθή αξρή ε νπνία απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ επηινγή ηνπ
κεγέζνπο θαη ηεο ζχλζεζεο ηνπ Γ.Σ. ηεο «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.», είλαη φηη ζα πξέπεη λα
επηηξέπεηαη ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ Γ.Σ. θαη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ην
κέγεζνο, ε δξαζηεξηφηεηα θαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο αλαγλσξίδεηαη φηη
ην Γ.Σ. ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ επίπεδν αθεξαηφηεηαο θαη λα δηαζέηεη
πνηθηινκνξθία γλψζεσλ, πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο εηαηξηθνχο
ζηφρνπο.

Πεξεηαίξσ θαη έρνληαο ππ’ όςηλ ηελ ηδηόηεηα ηεο εηαηξίαο σο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζηνπο δείθηεο FTSE/ATHEX 20 θαη FTSE/ATHEX Mid 40,
πξνβιέπεηαη όηη:
Τν Γ.Σ. ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ επηά (7) έσο δεθαπέληε (15) κέιε. Η
«Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» νξκψκελε απφ ηελ εηαηξηθή ηεο παξάδνζε, ηελ πξαθηηθή ηεο
θαζψο επίζεο θαη ην κέγεζνο ηεο, δηαζέηεη πξν πνιινχ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ κειιψλ
Γ.Σ. πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Κψδηθα, ζα κεξηκλήζεη δε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο έηζη ψζηε λα απμεζεί ν κέγηζηνο πξνβιεπφκελνο αξηζκφο
κειιψλ Γ.Σ.
Τν Γ.Σ. ζα πξέπεη λα απνηειείηαη θαηά πιεηνςεθία απφ κε εθηειεζηηθά κέιε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ) θαη απφ ηνπιάρηζηνλ
δχν (2) εθηειεζηηθά κέιε.
Τνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην ηνπ Γ.Σ. απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε
απαιιαγκέλα απφ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κε ηελ εηαηξεία, θαη απφ ζηελνχο
δεζκνχο κε ηε Γηνίθεζε, ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο ή ηελ εηαηξεία.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε δελ επηηξέπεηαη
λα θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο
νχηε λα έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ εηαηξεία ή κε πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
εηαηξεία. Τα αλεμάξηεηα κέιε δηνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Τν
Γ.Σ. ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη εάλ έλαο ππνςήθηνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
αλεμαξηεζίαο, πξνηνχ πξνηαζεί ε εθινγή ηνπ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
Σην πιαίζην ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο αλεμαξηεζίαο, ηφζν ησλ ππνςεθίσλ φζν θαη ησλ ελ
ελεξγεία κειψλ ηνπ, ην Γ.Σ. ηεο «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» ζεσξεί όηη ζρέζε
εμάξηεζεο ππάξρεη, φηαλ ην ππνςήθην κέινο ή ην κέινο:

i.

δηαηειεί (θαηά ηνλ λ.3016/2002) ή έρεη δηαηειέζεη ππάιιεινο, αλψηαην ζηέιερνο ή
Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηεο εηαηξείαο ή ζπγαηξηθήο ηεο εληφο ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ
(3) εηψλ,

ii. ιακβάλεη ή έρεη ιάβεη απφ ηελ εηαηξεία, εληφο ηνπ 12κήλνπ πνπ πξνεγήζεθε ηνπ
δηνξηζκνχ ηνπ, νπνηαδήπνηε άιιε απνδεκίσζε εθηφο απφ ηελ ακνηβή ηνπ σο κέινπο,
ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο,

iii. έρεη (θαηά ηνλ λ.3016/2002) ή είρε εληφο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο νπζηψδε
επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία ή κε ζπγαηξηθή ηεο, ηδηαίηεξα σο ζεκαληηθφο
πειάηεο, πξνκεζεπηήο ή ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο, ή σο εηαίξνο, κέηνρνο ή κέινο
ηνπ Γ.Σ., ή σο αλψηαην ζηέιερνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν έρεη ηέηνηνπ είδνπο
ζρέζε κε ηελ εηαηξεία ή κε ζπγαηξηθή ηεο,

iv. έρεη δηαηειέζεη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) εηψλ ηαθηηθφο ειεγθηήο ηεο εηαηξείαο ή
ζπγαηξηθήο ηεο ή εηαίξνο ή ππάιιεινο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ηαθηηθνχ
ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία ή ζπγαηξηθή ηεο,
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v. έρεη (θαηά ηνλ λ.3016/2002) ζπγγέλεηα δεχηεξνπ βαζκνχ ή ζπδπγηθή ζρέζε κε κε
αλεμάξηεην κέινο ηνπ Γ.Σ., αλψηαην ζηέιερνο, ζχκβνπιν ή ζεκαληηθφ κέηνρν ηεο
εηαηξείαο ή ζπγαηξηθήο ηεο,

vi. ειέγρεη, άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ, πάλσ απφ 10% ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο εηαηξείαο ή εθπξνζσπεί ζεκαληηθφ κέηνρν ηεο εηαηξείαο ή
ζπγαηξηθήο ηεο,

vii. έρεη ππεξεηήζεη ζην ΓΣ γηα πεξηζζφηεξα απφ δψδεθα (12) έηε απφ ηελ εκεξνκελία
ηεο πξψηεο εθινγήο ηνπ.
H δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» ε νπνία ζπληάζζεηαη
φηαλ θαη φπσο ε θείκελε λνκνζεζία νξίδεη, ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε
ζχλζεζε ηνπ Γ.Σ., θαζψο θαη ηα νλφκαηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., ηνπ Αληηπξνέδξνπ,
ησλ / ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ, αιιά θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ επηηξνπψλ ηνπ Γ.Σ.
θαη ησλ κειψλ ηνπο. Αθφκε, ζηε δήισζε απηή ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη ηα
αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε πνπ ην Γ.Σ. ζεσξεί φηη δηαηεξνχλ ηελ αλεμαξηεζία
ηνπο.
Δπίζεο γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ, ζηε δήισζε εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο ζα γλσζηνπνηείηαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. θαη ζα
πεξηιακβάλεηαη ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκά ηνπο.

III. Ρόινο θαη απαηηνύκελεο ηδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηεο «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» πξνΐζηαηαη ηνπ Γ.Σ. θαη έρεη ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θαιήο νξγάλσζεο
ησλ εξγαζηψλ ηνπ ΓΣ, αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ.
Δπίζεο ν Πξφεδξνο επζχλεηαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη νξζήο πιεξνθφξεζεο ησλ
κειψλ ηνπ Γ.Σ., θαζψο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ κε φινπο ηνπο κεηφρνπο, κε
γλψκνλα ηε δίθαηε θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κεηφρσλ.
Πεξεηαίξσ θαη έρνληαο ππ’ όςηλ ηελ ηδηόηεηα ηεο εηαηξίαο σο εηζεγκέλεο ζην
Υ.Α. κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζηνπο δείθηεο FTSE/ATHEX 20 θαη FTSE/ATHEX Mid 40,
πξνβιέπεηαη όηη:
Ο Πξφεδξνο δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ
ηνπ Γ.Σ. ζηηο εξγαζίεο ηνπ θαη δηαζθαιίδεη επνηθνδνκεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθηειεζηηθψλ
θαη ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ.
IV. Καζήθνληα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειώλ ηνπ Γ
Καηά γεληθή αξρή ε νπνία βάζε παξάδνζεο αιιά θαη εηαηξηθήο αλαγθαηφηεηαο ηζρχεη
απφ ζπζηάζεσο ηεο εηαηξίαο, θάζε κέινο ηνπ Γ.Σ. ηεο «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» ζα πξέπεη λα
έρεη ππνρξέσζε πίζηεο ζηελ εηαηξεία. Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. πξέπεη λα ελεξγνχλ κε αθεξαηφηεηα θαη
πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο, θαζψο επίζεο θαη λα δηαθπιάζζνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα
ησλ κε δεκνζίσο δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Γελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε αληαγσληζκνχ κε
ηελ εηαηξεία θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ θάζε ζέζε ή δξαζηεξηφηεηα πνπ δεκηνπξγεί ή
θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη εθείλα ηεο
εηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηνρήο ζέζεσλ ζην Γ.Σ. ή ζηε Γηνίθεζε αληαγσληζηηθψλ
εηαηξεηψλ, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. ζα πξέπεη λα
ζπλεηζθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα αθηεξψλνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο ηνλ αλαγθαίν ρξφλν
θαη πξνζνρή. Θα πξέπεη επίζεο θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ λα πεξηνξίδνπλ ην πιήζνο άιισλ
επαγγεικαηηθψλ δεζκεχζεσλ (ηδηαίηεξα ζπκκεηνρέο ζε Γ.Σ. άιισλ εηαηξεηψλ) κφλν ζην βαζκφ
πνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή απφδνζή ηνπο σο κειψλ ηνπ Γ.Σ. Τέινο, ηα κέιε ηνπ
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ΓΣ ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ., θαζψο θαη ησλ
επηηξνπψλ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη.
Πεξεηαίξσ θαη έρνληαο ππ’ όςηλ ηελ ηδηόηεηα ηεο εηαηξίαο σο εηζεγκέλεο ζην
Υ.Α. κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζηνπο δείθηεο FTSE/ATHEX 20 θαη FTSE/ATHEX Mid 40,
πξνβιέπεηαη όηη:
Τν Γ.Σ. πηνζεηεί, σο κέξνο ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηεο εηαηξείαο, πνιηηηθή
δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ θαη ζηελ εηαηξεία, αιιά θαη
πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ. Σχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή απηή, ηα
κέιε ηνπ Γ.Σ., θαζψο θαη ηξίηα πξφζσπα, ζηα νπνία ην Γ.Σ. έρεη αλαζέζεη αξκνδηφηεηέο ηνπ,
ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ έγθαηξα ζην Γ.Σ. ηπρφλ ζπκθέξνληά ηνπο ζε εηαηξηθέο ζπλαιιαγέο
ή άιιε ελδερφκελε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε ηελ εηαηξεία ή ζπγαηξηθέο ηεο.
Άιιεο
ζεκαληηθέο
επαγγεικαηηθέο
δεζκεχζεηο
ησλ
κειψλ
ηνπ
Γ.Σ.
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ κε εθηειεζηηθψλ δεζκεχζεσλ ζε εηαηξείεο θαη κε
θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ πθίζηαληαη, πξηλ απφ ην
δηνξηζκφ ηνπο ζην Γ.Σ. θαη εθεμήο ζηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Αιιαγέο ζρεηηθά κε
ηηο παξαπάλσ δεζκεχζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην ΓΣ κφιηο πξνθχςνπλ. Τα κε
εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.Σ. ζα πξέπεη θαηά ην δηνξηζκφ ηνπο λα δηαζθαιίζνπλ φηη ζα έρνπλ
επαξθή ρξφλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. δελ πξέπεη λα
ζπκκεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά Σπκβνχιηα πεξηζζφηεξσλ ησλ πέληε (5) εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ.
Ο δηνξηζκφο εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ Γ.Σ. σο κε εθηειεζηηθνχ κέινπο ζε εηαηξεία πνπ
δελ είλαη ζπγαηξηθή ή ζπλδεδεκέλε, ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ην Γ.Σ.
Η ζπρλφηεηα παξάζηαζεο θάζε κέινπο Γ.Σ. θαη' έηνο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ. θαη ηηο
επηηξνπέο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην θάζε κέινο, ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηείηαη ζηε δήισζε
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
V. Αλάδεημε ππνςήθησλ κειώλ ηνπ Γ
Καηά γεληθή αξρή πηνζεηνχκελε απφ ηελ «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.», ε αλάδεημε
ππνςεθίσλ γηα ην Γ.Σ. ζα γίλεηαη αμηνθξαηηθά θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, έρνληαο πάληα σο
γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξίαο, ελψ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή δηαδνρή ησλ
κειψλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, κε ζθνπφ ηε καθξνπξφζεζκε
επηηπρία ηεο επηρείξεζεο.
Πεξεηαίξσ θαη έρνληαο ππ’ όςηλ ηελ ηδηόηεηα ηεο εηαηξίαο σο εηζεγκέλεο ζην
Υ.Α. κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζηνπο δείθηεο FTSE/ATHEX 20 θαη FTSE/ATHEX Mid 40,
πξνβιέπεηαη όηη:
Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. ζα πξέπεη λα εθιέγνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο κε κέγηζηε ζεηεία
ηεζζάξσλ (4) ρξφλσλ, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη ε επαλεθινγή ηνπο γηα απεξηφξηζην αξηζκφ
επαλεθινγψλ ηνπο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
κειψλ ζε κία θαη κφλε Γεληθή Σπλέιεπζε, ελψ ε δηαδνρή ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. ζα πξέπεη λα
ζπληειείηαη ζηαδηαθά.
Τα νλφκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. πνπ ππνβάιινληαη γηα εθινγή ή επαλεθινγή ζα
πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζχληνκα αιιά επαξθή βηνγξαθηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη απφ ηελ
άπνςε ηνπ Γ.Σ. ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ησλ πξνηεηλφκελσλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηα
θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Νφκν θαη ηνλ Κψδηθα, θαζψο θαη θάζε άιιε
ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο κεηφρνπο λα ιάβνπλ απφθαζε βάζεη
εκπεξηζηαησκέλεο άπνςεο.
Τα εθηειεζηηθά κέιε ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ παξαίηεζή ηνπο απφ ην Γ.Σ. κεηά
ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιήμε ησλ εθηειεζηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο.
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Η Δπηηξνπή Αλάδεημεο Τπνςεθηνηήησλ Γ.. θαη Ακνηβώλ ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθήο θαη δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε
ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη νη εμήο:
ν θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζηψλ δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ.,
ε πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζχλζεζεο ηνπ Γ.Σ., θαζψο θαη ε ππνβνιή
ζε απηφ πξνηάζεσλ πξνο εμέηαζε ζρεηηθά κε ην επηζπκεηφ πξνθίι ηνπ,
ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο ηζνξξνπίαο πξνζφλησλ, γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ζην
Γ.Σ, θαη κε βάζε απηή ηελ αμηνιφγεζε, ε ζαθήο πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ θαη ησλ
ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ,
ε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζδηνξηζκνχ θαη επηινγήο ππνςεθίσλ,
ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Γ.Σ. γηα ηελ αλάδεημε ησλ ππνςήθησλ κειψλ ηνπ.
Η Δπηηξνπή Αλάδεημεο Τπνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβώλ έρεη ηξία (3) κέιε, κε
εθηειεζηηθά ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο. Πξνεδξεχεηαη απφ αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο.
Η Δπηηξνπή Αλάδεημεο Τπνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβώλ. Θα δεκνζηνπνηεί ζηνλ
ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο, ζηνλ νπνίν ζα εμεγνχληαη ν ξφινο θαη νη
αξκνδηφηεηέο ηεο. Σηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ην έξγν
ηεο επηηξνπήο θαη ν αξηζκφο ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Η Δπηηξνπή Αλάδεημεο Τπνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβώλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο
ππεξεζίεο εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ.
Η ππνζηήξημε ηνπ Γ.Σ., φζνλ αθνξά ζηελ αλάδεημε ησλ ππνςήθησλ κειψλ ηνπ θαη ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ, κπνξεί λα αλαηεζεί ζε κία κφλνλ
επηηξνπή ηνπ Γ.Σ.
VI. Λεηηνπξγία ηνπ Γ..
Καηά γεληθή αξρή, ην Γ.Σ. ηεο «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» ζα ζπλέξρεηαη κε ηελ
απαξαίηεηε ζπρλφηεηα, θαη’ ειάρηζην κηα θνξά ηνλ κήλα, ψζηε λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά ηα
θαζήθνληά ηνπ. Η πιεξνθφξεζε πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα είλαη
έγθαηξε, ψζηε λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αληεπεμέξρεηαη απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληα
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.
Πεξεηαίξσ θαη έρνληαο ππ’ όςηλ ηελ ηδηόηεηα ηεο εηαηξίαο σο εηζεγκέλεο ζην
Υ.Α. κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζηνπο δείθηεο FTSE/ATHEX 20 θαη FTSE/ATHEX Mid 40,
πξνβιέπεηαη όηη:
Τν Γ.Σ. δηέπεηαη αλαθνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο
πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη επαξθψο ιεπηνκεξήο. Σηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ην Γ.Σ.
ζα πξέπεη λα πηνζεηεί έλα εκεξνιφγην ζπλεδξηάζεσλ θαη έλα 12κελν πξφγξακκα δξάζεο, ην
νπνίν δχλαηαη λα αλαζεσξείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίδεη ηε ζσζηή, πιήξε θαη έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαζψο θαη ηελ
επαξθή εμέηαζε φισλ ησλ ζεκάησλ, επί ησλ νπνίσλ ιακβάλεη απνθάζεηο.
Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ θαηαγξάθνληαη ζε
πξαθηηθά. Τα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαζεο κνηξάδνληαη θαη εγθξίλνληαη ζηελ επφκελε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. ή ηεο Δπηηξνπήο, θαη ηεξνχληαη απφ ηελ εηαηξηθή Γξακκαηέα.

Τα κέιε ηνπ ΓΣ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη έγθαηξα γηα ηηο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία θαη
ην πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο. Τα κέιε ηνπ ΓΣ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε κέζσ
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ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ θάζε πιεξνθνξία πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή.
Τν Γ.Σ. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί αλεμάξηεηνπο ζπκβνχινπο κε έμνδα ηεο
εηαηξείαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην θξίλεη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα κε εθηειεζηηθά κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνηείλνπλ ζηνλ Πξφεδξν ην
δηνξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ.
Σηηο Δπηηξνπέο ηνπ Γ.Σ. ζα παξέρνληαη επαξθείο πφξνη (ππν ην πξίζκα πάληα ησλ
δπλαηνηήησλ θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξίαο) γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαζψο
θαη γηα ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, ζην βαζκφ πνπ ρξεηάδνληαη νη ηειεπηαίνη. Γηα
ηελ πξφζιεςε απηή απαηηείηαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θαη ε ππνβνιή ζην
Γ.Σ. ηαθηηθψλ εθζέζεσλ, ζρεηηθψλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπκβνχισλ.
VII. Αμηνιόγεζε ηνπ Γ
Ωο γεληθή αξρή, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην Γ.Σ. ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηαθηηθά ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ.
Πεξεηαίξσ θαη έρνληαο ππ’ όςηλ ηελ ηδηόηεηα ηεο εηαηξίαο σο εηζεγκέλεο ζην
Υ.Α. κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζηνπο δείθηεο FTSE/ATHEX 20 θαη FTSE/ATHEX Mid 40,
πξνβιέπεηαη όηη:

Η αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ ζα ιακβάλεη ρψξα
ηνπιάρηζηνλ θάζε δχν (2) ρξφληα θαη ζα ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Σηε δηαδηθαζία
απηή ζα πξέπεη λα πξνΐζηαηαη ν Πξφεδξνο, θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο λα ζπδεηνχληαη απφ ην
Γ.Σ., ελψ ζε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο, o Πξφεδξνο ζα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ δηαπηζησκέλσλ αδπλακηψλ.
Σηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Τπνβνιήο Τπνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβώλ
ηνπ Γ.Σ. ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, (ρσξίο ηελ παξνπζία εθηειεζηηθψλ
κειψλ), πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ε επίδνζε ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη λα θαζνξίδνληαη νη
ακνηβέο ηνπο.
Τν ΓΣ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ζηελ εηήζηα δήισζε εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ επηηξνπψλ ηνπ.

Μέξνο B – Δζσηεξηθόο έιεγρνο
I. ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
Σθνπφο ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Μέξνπο, είλαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο
ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο ν λφκνο πξνβιέπεη γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο, αλαθνξηθά κε ηελ
ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, θαζψο θαη κε ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ
ηαθηηθή εμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ωο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή απφ ην Γ.Σ., ηε Γηνίθεζε θαη ην
ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.», κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εηαηξηθψλ εξγαζηψλ, ηελ αμηνπηζηία ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο εθαξκνζηένπο λφκνπο θαη
θαλνληζκνχο.
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Γεληθή αξρή ε νπνία δεζκεχεη θαη ε νπνία ηεξείηαη απφ ηελ εηαηξία, απνηειεί ε
ππνρξέσζε ηνπ Γ.Σ. λα παξνπζηάδεη ζηνπο κεηφρνπο θαη ην θνηλφ κηα ζαθή αμηνιφγεζε ηεο
πξαγκαηηθήο ζέζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο εηαηξείαο θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ νξζφηεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ, φπνπ απηέο επηβάιινληαη
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο.
Δπίζεο ζχκθσλα κε γεληθή αξρή ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» ην
Γ.Σ. δηαηεξεί αλά πάζα ζηηγκή ζε ιεηηνπξγία έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη
ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ. Γηα ηνπ ζπζηήκαηνο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη λα ηελ
επαλεμεηάδεη ηαθηηθά, αλαζθνπεί ηαθηηθά ηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε
επηρείξεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ θαζ’ εαπηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ. Η αλαζθφπεζε δένλ λα θαιχπηεη
φινπο ηνπο νπζηψδεηο ειέγρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη
ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ, ηνπ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Τν Γ.Σ. κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ αλαπηχζζεη άκεζε θαη ηαθηηθή
επαθή κε ηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ηαθηηθή ελεκέξσζε απφ ηνπο
ηειεπηαίνπο ζε ζρέζε κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Πεξεηαίξσ θαη έρνληαο ππ’ όςηλ ηελ ηδηόηεηα ηεο εηαηξίαο σο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζηνπο δείθηεο FTSE/ATHEX 20 θαη FTSE/ATHEX Mid 40,
πξνβιέπεηαη όηη:

Τν Γ.Σ., κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ζεζπίδεη ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο
φζνλ αθνξά ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, θαη δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
Οξίδεη ηε δηαδηθαζία πνπ ζα πηνζεηεζεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηε ζπρλφηεηα
ησλ εθζέζεσλ ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ιακβάλεη θαη εμεηάδεη ην Γ.Σ. θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σην πιαίζην απηφ, ε εηαηξία δεκνζηνπνηεί ηελ ρξήζε ηνπ παξφληνο
πιαηζίνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην νπνίν αθνινπζεί πηζηά ην πξνηεηλφκελν πιαίζην ηνπ
αλαγλσξηζκέλνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΣΔΒ.
Πξνο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο, ην Γ.Σ. έρεη ζπζηήζεη κνλάδα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαηά ηηο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα
κε γξαπηφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Η κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο
ππφινηπεο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο θαη αλαθέξεηαη δηνηθεηηθά ζηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαη
ιεηηνπξγηθά ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Γ.Σ.
Τν Γ.Σ. πξνβαίλεη ζε εηήζηα αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η
αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηνπ εχξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ επάξθεηα ησλ εθζέζεσλ
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Γ.Σ., θαζψο
θαη ηελ αληαπφθξηζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε εληνπηζκέλα
ζθάικαηα ή αδπλακίεο ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Τν Γ.Σ. αλαθέξεη ζηε δήισζε
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο φηη έρεη εμεηάζεη ηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδερνκέλσο
αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε, θαζψο θαη ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Η Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπγθξνηείηαη κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γ.Σ. ζηα θαζήθνληά
ηνπ ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία
ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ. Η Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ κε εθηειεζηηθά
κέιε, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αλεμάξηεηα. Η Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη ηξηκειήο. Τνπιάρηζηνλ
έλα (1) αλεμάξηεην κέινο ηεο έρεη απνδεδεηγκέλε επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη
ειεγθηηθήο. Η επηηξνπή ζα πξνεδξεχεηαη απφ αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο.
Οη θύξηεο αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη νη εμήο:
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Όζνλ αθνξά ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, ε
Δπηηξνπή Διέγρνπ:
παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ αμηνπηζηία
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, επηβιέπεη θάζε επίζεκε
αλαθνίλσζε πνπ αθνξά ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο, θαη εμεηάδεη ηα
βαζηθά ζεκεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη
εθηηκήζεηο απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο,
επνπηεχεη ηνπο εζσηεξηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο ηεο εηαηξείαο και
παρακολοσθεί ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηων ζσζηημάηων εζωηερικού ελέγτοσ και
διατείριζης κινδύνων ηης εηαιρείας. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ εμεηάδεη
ζε πεξηνδηθή βάζε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο
εηαηξείαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πξνζδηνξίδνληαη,
αληηκεησπίδνληαη θαη δεκνζηνπνηνχληαη κε νξζφ ηξφπν,
εμεηάδεη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα
κε απηήλ πξφζσπα θαη λα ππνβάιιεη ζην Γ.Σ. ζρεηηθέο αλαθνξέο,
εμεηάδεη ηελ χπαξμε θαη ην πεξηερφκελν ησλ δηαδηθαζηψλ εθείλσλ, ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζα κπνξεί, ππφ ερεκχζεηα, λα εθθξάζεη ηηο
αλεζπρίεο ηνπ γηα ελδερφκελεο παξαλνκίεο θαη παξαηππίεο ζε ζέκαηα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ή γηα άιια δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Η Δπηηξνπή Διέγρνπ δηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αλεμάξηεηε δηεξεχλεζε ηέηνησλ δεηεκάησλ,
θαζψο θαη γηα ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζή ηνπο.
Όζνλ αθνξά ζηελ επνπηεία ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ:
εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή
πξφηππα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,
πξνζδηνξίδεη θαη εμεηάδεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
ηεο εηαηξείαο,
παξαθνινπζεί θαη επηζεσξεί ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη
εμεηάδεη ηηο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο ειέγρνπ ηεο κνλάδαο,
δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνηείλνληαο ζην Γ.Σ. ην
δηνξηζκφ θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Όζνλ αθνξά ζηελ επνπηεία ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ:
θάλεη πξνηάζεηο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, κέζσ ηνπ Γ.Σ., ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ, ηνλ
επαλαδηνξηζκφ θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ ηαθηηθνχ ειεγθηή, θαζψο θαη γηα ηελ έγθξηζε ηεο
ακνηβήο θαη ηνπο φξνπο πξφζιεςεο ηνπ ηαθηηθνχ ειεγθηή,
εμεηάδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ηαθηηθνχ ειεγθηή θαη ηελ
αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ζηελ
Διιάδα,
Η Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν, ψζηε λα εθηειεί
απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηεο. Τνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν ζπλαληά ηνλ ηαθηηθφ
ειεγθηή ηεο εηαηξείαο, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο.
Τα βαζηθά θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ νξίδνληαη γξαπηψο
ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο (ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ).
Τφζν ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο φζν θαη ν παξφλ Καλνληζκφο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα
είλαη δηαζέζηκνη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο.
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Σηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πεξηγξάθεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ην έξγν ηεο
Δπηηξνπήο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ ζπλεδξηάζεψλ
ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ηαθηηθφο ειεγθηήο παξέρεη θαη κε
ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζηελ επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα εμεγείηαη ζηνπο κεηφρνπο ζηε δήισζε
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε πνηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε αλεμαξηεζία
ηνπ ειεγθηή.
Η Δπηηξνπή Διέγρνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ,
θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα ηεο δηαηίζεληαη επαξθή θνλδχιηα γηα ην ζθνπφ απηφ.

Μέξνο Γ - Ακνηβέο
I. Δπίπεδν θαη δηάξζξσζε ησλ ακνηβώλ

Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο Κψδηθα ζηνρεχνπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ
θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.Σ., έρνληαο θαηά
λνπ, ηφζν ηελ βέιηηζηε πξαθηηθή ησλ Δπξσπατθψλ Κσδίθσλ φζν θαη ησλ Σπζηάζεσλ ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Η βαζηθή επζχλε ηνπ Γ.Σ. φζνλ αθνξά ζηηο ακνηβέο ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ. Δπηπιένλ, ην Γ.Σ. έρεη κηα επξχηεξε
επνπηεία ηεο πνιηηηθήο ακνηβψλ ηεο εηαηξείαο απέλαληη ζηε Γηνίθεζε αιιά θαη ηνπο
εξγαδνκέλνπο. Λφγν ηνπ αλαληίξξεηνπ γεγνλφηνο φηη ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ ζα
πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα, δηαθάλεηα θαη επαγγεικαηηζκφ, θαη λα είλαη
απαιιαγκέλε απφ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, ε δηαδηθαζία απηή αλαηίζεηαη ζηελ σο άλσ
πξνβιεπφκελε
Δπηηξνπή Αλάδεημεο Τπνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβώλ ηνπ Γ.Σ.,
απνηεινχκελε απνθιεηζηηθά απφ κε εθηειεζηηθά κέιε, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αλεμάξηεηα.
Βαζηθή αξρή ηελ νπνία πηνζεηεί ε «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» γηα ην επίπεδν θαη ηελ
δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ, είλαη φηη απηέο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ
παξακνλή ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ., ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία,
εθφζνλ απηνί πξνζζέηνπλ αμία ζηελ εηαηξεία κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία
ηνπο. Τν χςνο ησλ ακνηβψλ ζα βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηα πξνζφληα θαη ηε ζπλεηζθνξά
ηνπο ζηελ εηαηξεία. Τν Γ.Σ. πξέπεη λα έρεη ζαθή εηθφλα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε εηαηξεία
ακείβεη ηα ζηειέρε ηεο, θπξίσο δε εθείλα πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο.

Πεξεηαίξσ θαη έρνληαο ππ’ όςηλ ηελ ηδηόηεηα ηεο εηαηξίαο σο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζηνπο δείθηεο FTSE/ATHEX 20 θαη FTSE/ATHEX Mid 40,
πξνβιέπεηαη όηη:

Γηα ηα Δθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ..
Η ακνηβή ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. ζπλδέεηαη κε ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, ηνπο
ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ πξαγκάησζε απηψλ, κε ηειηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία
καθξνπξφζεζκεο αμίαο ζηελ εηαηξεία. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε
ηζνξξνπία αλάκεζα ζε:
ζηαζεξά ζηνηρεία (π.ρ. βαζηθφο κηζζφο),
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κεηαβιεηά ζηνηρεία ζπλδεφκελα κε ηελ απφδνζε, φπσο ην εηήζην ρξεκαηηθφ bonus θαη,
φηαλ απηφ ζεσξείηαη απαξαίηεην, ηα καθξνπξφζεζκα θίλεηξα ζπλδεδεκέλα κε κεηνρέο,
π.ρ. παξνρή δσξεάλ δεζκεπκέλσλ κεηνρψλ, φπνπ δεζκεπκέλεο κεηνρέο νξίδνληαη
απηέο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη απαγφξεπζε κεηαβίβαζεο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα),
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο επί κεηνρψλ θαη παξεκθεξψλ ηίηισλ,
άιιεο ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο, φπσο ζχληαμε, απνδεκίσζε ιφγσ απνρψξεζεο,
ζεκαληηθέο πξφζζεηεο παξνρέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξνρψλ ζε είδνο) θαη άιιεο
απνδεκηψζεηο.
Δάλ ρνξεγνχληαη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, δελ ζα πξέπεη λα σξηκάδνπλ ζε δηάζηεκα
κηθξφηεξν απφ ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο.
Οη ζπκβάζεηο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ην Γ.Σ.
κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή φινπ ή κέξνπο ηνπ bonus πνπ ηπρφλ έρεη απνλεκεζεί, ιφγσ
αλαζεσξεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ή γεληθψο βάζεη
εζθαικέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
bonus απηνχ.
Η ακνηβή θάζε εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ Γ.Σ., εγθξίλεηαη απφ ην Γ.Σ. κεηά απφ πξφηαζε
ηεο Δπηηξνπήο Αλάδεημεο Τπνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβώλ, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ
εθηειεζηηθψλ κειψλ. Δπεηδή ε έγθξηζε απνδνρψλ ελαπφθεηηαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζχκθσλα
κε ην λφκν, ε ζρεηηθή πξφηαζε ζα δηακνξθψλεηαη απφ ην Γ.Σ. ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ
δηαδηθαζία. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ακνηβήο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ, ην Γ.Σ. ιακβάλεη
ππφςε:
ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο,
ηελ επίδνζή ηνπο ζε ζρέζε κε πξνθαζνξηζκέλνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο,
ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ απφδνζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο,
ην χςνο ησλ ακνηβψλ γηα παξφκνηεο εθηειεζηηθέο ππεξεζίεο ζε νκνεηδείο εηαηξείεο.
Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπ κειψλ, ην Γ.Σ. ιακβάλεη κεηαμχ
άιισλ ππφςε ηνπ ην χςνο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία θαη ζε νιφθιεξν ηνλ
φκηιν.
Δπηηξνπή Ακνηβώλ
Τν Γ.Σ. ζπζηήλεη ζχκθσλα κε ηα σο άλσ δηαιακβαλφκελα, Δπηηξνπή Υπνβνιήο
Υπνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβώλ, απνηεινχκελε απνθιεηζηηθά απφ κε εθηειεζηηθά θαη
αλεμάξηεηα ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο κέιε ηνπ Γ.Σ. Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε θαη
πξνεδξεχεηαη απφ αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.Σ.
Σα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβώλ είλαη:
ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Γ.Σ. ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή θάζε εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ bonus θαη ησλ απνδνρψλ βάζεη θηλήηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε δηαλνκή κεηνρψλ,
ε εμέηαζε θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Γ.Σ., φζνλ αθνξά ζην ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ
εηήζησλ κεηαβιεηψλ (δειαδή εθηφο ηνπ κηζζνχ) ακνηβψλ ζηελ επηρείξεζε,
ε εμέηαζε θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Γ.Σ. (θαη κέζσ απηνχ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε
ησλ κεηφρσλ, φηαλ απηφ απαηηείηαη) αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ρνξήγεζεο
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ ή ρνξήγεζεο κεηνρψλ,
ε ππνβνιή πξνηεηλφκελσλ ζηφρσλ απφδνζεο ζρεηηθά κε ηηο κεηαβιεηέο ακνηβέο
κειψλ Γ.Σ. ή ζηφρσλ ζπλδεδεκέλσλ κε πξνγξάκκαηα ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ
πξναίξεζεο ή κεηνρψλ,
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ε ηαθηηθή επαλεμέηαζε ηνπ κηζζνχ ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνχ Γ.Σ. θαη άιισλ φξσλ
ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο κε ηελ εηαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνδεκηψζεσλ, ζε
πεξίπησζε απνρψξεζεο, θαη ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ξπζκίζεσλ,
ε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Γ.Σ. γηα νπνηαδήπνηε επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή ζπλδεφκελε
κε ηηο ακνηβέο,
ε εμέηαζε ηεο εηήζηαο έθζεζεο ακνηβψλ.
Η Δπηηξνπή Ακνηβώλ ζα ζπλέξρεηαη κε ζπρλφηεηα ηέηνηα, ψζηε λα εθηειεί
απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηεο. Θα δεκνζηνπνηεί ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο ηνλ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο, ζηνλ νπνίν λα εμεγνχληαη ν ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο. Σηε
δήισζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ην έξγν ηεο
επηηξνπήο ακνηβψλ, θαη λα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο.
Η Δπηηξνπή Ακνηβώλ δχλαηαη λα δεηά ηηο ππεξεζίεο εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ.
Με εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ
Η ακνηβή ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.Σ., θαη αληηθαηνπηξίδεη ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο ζηελ
εηαηξεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο κε εθηειεζηηθψλ κειψλ, θαζψο θαη ην
εχξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γελ πεξηιακβάλεη bonus, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο
κεηνρψλ ή απνδεκηψζεηο πνπ ζπλαξηψληαη κε ηελ απφδνζε. Τν Γ.Σ. πξνζδηνξίδεη θαη πξνηείλεη
ζηνπο κεηφρνπο ηελ βαζηθή εηήζηα ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ, θαζψο θαη ηπρφλ πξφζζεηε ζηαζεξή
ακνηβή γηα ηε ζπκκεηνρή ή ηελ πξνεδξία ηνπο ζηηο επηηξνπέο ηνπ Γ.Σ.

Μέξνο Γ - ρέζεηο κε ηνπο κεηόρνπο
I. Δπηθνηλσλία κε ηνπο κεηόρνπο
Η «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» αλαγλσξίδεη φηη ε θαιή πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ
κεηφρσλ γηα ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή εθπιήξσζε ηνπ
βαζηθφηαηνπ θαζήθνληνο ηνπο γηα ηελ εθινγή θαη ηελ αλάθιεζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ.. Δπηπιένλ
πηζηεχεη φηη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ ζε βαζηθέο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ηεο εηαηξίαο,
απνηειεί δείγκα θαιήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Με ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο ελεκέξσζεο
θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ, ε «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» είλαη απνθαζηζκέλε λα
εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ ηεο παξέρεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία. Ωο εθ ηνχηνπ ζεσξεί φηη ε
χπαξμε ελφο πεξηεθηηθνχ θαη ελεκεξσκέλνπ ηζηφηνπνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ έγθαηξε, εχθνιε
θαη αλέμνδε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηελ εηαηξεία θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο.

Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ βαζηθψλ αξρψλ, ε εηαηξία ζεζπίδεη φηη θαηά γεληθή
αξρή φηη ην Γ.Σ. ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε ζπλερνχο θαη επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ
κε ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, ηδηαίηεξα δε κε εθείλνπο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο θαη
καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή.
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Πεξεηαίξσ θαη έρνληαο ππ’ όςηλ ηελ ηδηόηεηα ηεο εηαηξίαο σο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζηνπο δείθηεο FTSE/ATHEX 20 θαη FTSE/ATHEX Mid 40,
πξνβιέπεηαη όηη:

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο γηα ζπλαληήζεηο κε κεηφρνπο ηεο
εηαηξείαο κε ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο θαη λα ζπδεηνχλ καδί ηνπο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε
δηαθπβέξλεζε ηεο εηαηξείαο.
Ο Πξφεδξνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη απφςεηο ησλ κεηφρσλ γλσζηνπνηνχληαη ζην
Γ.Σ.
Η εηαηξεία ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ελεξγφ ηζηφηνπν, ζηνλ νπνίν λα δεκνζηεχεη πεξηγξαθή
ηεο εηαηξηθήο ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηνηθεηηθήο ηεο δηάξζξσζεο, ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ ηεο
θαζεζηψηνο, θαζψο θαη άιιεο ρξήζηκεο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο επελδπηέο πιεξνθνξίεο.
II. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ
Καηά γεληθή αξρή, ην Γ.Σ. ηεο «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» ζα δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία
θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή
άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα
φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε
Γεληθή Σπλέιεπζε. Τν Γ.Σ. ζα δηεπθνιχλεη, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζρεηηθψλ θαηαζηαηηθψλ
πξνβιέςεσλ, ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, θαη εηδηθφηεξα ησλ κεηφρσλ
κεηνςεθίαο, ησλ αιινδαπψλ κεηφρσλ θαη φζσλ δηακέλνπλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Τν
Γ.Σ. ζα αμηνπνηεί ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα λα δηεπθνιχλεη ηνλ νπζηαζηηθφ θαη
αλνηρηφ δηάινγφ ηνπο κε ηελ εηαηξεία.

Πεξεηαίξσ θαη έρνληαο ππ’ όςηλ ηελ ηδηόηεηα ηεο εηαηξίαο σο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζηνπο δείθηεο FTSE/ATHEX 20 θαη FTSE/ATHEX Mid 40,
πξνβιέπεηαη όηη:
Σε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3884/2010, ε εηαηξεία ζα αλαξηά ζηνλ ηζηφηνπν ηεο
είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:
ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ,
ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ππνβνιήο εξσηήζεσλ,
θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα απηά κπνξνχλ λα
αζθεζνχλ,
ηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο κέζσ πιεξεμνπζίνπ θαη ηα
ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα γηα ςεθνθνξία κέζσ πιεξεμνπζίνπ,
ηελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ
ησλ απνθάζεσλ πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, αιιά θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ,
ηνλ πξνηεηλφκελν θαηάινγν ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο
(εθφζνλ ππάξρεη ζέκα εθινγήο κειψλ), θαη
ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ εκεξνκελία
ηεο ζχγθιεζεο.
Η «Δπξσζχκβνπινη Α.Δ.» ζα δηαζέηεη απνηειεζκαηηθνχο θαη αλέμνδνπο ηξφπνπο
ςεθνθνξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξνληθήο ςήθνπ, φπνπ είλαη δπλαηφλ, θαη ηεο
ςήθνπ δη' αιιεινγξαθίαο (Η εθαρμογή ηης ειδικής ασηής πρακηικής αναζηέλλεηαι προζωρινά
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εν αναμονή ηης έκδοζης ζτεηικών σποσργικών αποθάζεων, όπως προβλέπεηαι ζηον Νόμο
3884/2010).
Πεξίιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο γηα θάζε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ζα
πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε
Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
Σνπιάρηζηνλ ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο ή ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ή ν
Γεληθόο Γηεπζπληήο, θαηά πεξίπησζε, θαη νη Πξόεδξνη ησλ επηηξνπώλ ηνπ Γ.., θαζώο
θαη ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο θαη ν ηαθηηθόο ειεγθηήο, ζα πξέπεη λα παξίζηαληαη ζηε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθόξεζε θαη
ελεκέξσζε επί ζεκάησλ ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο, πνπ ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε, θαη επί
εξσηήζεσλ ή δηεπθξηλίζεσλ πνπ δεηνύλ νη κέηνρνη. Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ρξόλν γηα ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ από
ηνπο κεηόρνπο.

Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Σελίδα 15 από 16

