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Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2011

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Αλαθνηλώλεηαη

από

ηελ

Δηαηξεία

«ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ

ΑΔ

ΤΜΒΟΤΛΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΚΑΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ κε δ.η. "ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ» όηη ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο,
πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα 30 Ινπλίνπ 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00 κκ, ζηα γξαθεία ηεο
Δηαηξείαο ζηελ Ππιαία Θεζζαινλίθεο, Αληώλε Σξίηζε 21, όπσο είρε αξρηθά πξνζδηνξηζζεί κε βάζε
ηε ζρεηηθή πξόζθιεζε.
Δηδηθόηεξα, ζήκεξα ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε έιαβε ηηο αθόινπζεο απνθάζεηο:
1.

Δλέθξηλε

ηεο

εηήζηεο

εηαηξηθέο

θαη

ελνπνηεκέλεο

νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο

ηεο

δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 - 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, έπεηηα από αθξόαζε
ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο παξαπάλσ ρξήζεσο,
θαη ηνπ Οξθσηνύ Λνγηζηή - Διεγθηή.
2. Απνθάζηζε αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ηεο ρξήζεσο 1ε Ιαλνπαξίνπ
2010 - 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηόρνπο.
3. Απάιιαμε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Λνγηζηή - Διεγθηή από
θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε 2010.
4. Δλέθξηλε ηηο ακνηβέο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηε
ρξήζε 2010 πνζνύ 168.533,86 επξώ.
5. Πξνελέθξηλε ηελ θαηαβνιή ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε
ρξήζε ηνπ 2011 ρσξίο απμήζεηο θαη ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.
6. Δμέιεμε ηνλ Οξθσηό Διεγθηή - Λνγηζηή θ. Μπηδνπξγηάλλε Δπάγγειν κε ΑΡ.Μ..Ο.Δ.Λ.
26.441 θαη ζαλ αλαπιεξσκαηηθό ηνλ Οξθσηό Διεγθηή - Λνγηζηή θ. Γεώξγην Λαδαξίδε κε
ΑΡ.Μ..Ο.Δ.Λ

16.221,

ακθόηεξνη

κέιε

ηεο

ειεγθηηθήο

εηαηξείαο

ηεο

Δηαηξίαο

«πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο Α.Δ.Ο.Δ».
7. Η Γεληθή πλέιεπζε

δεδνκέλνπ όηη δελ θαηαηέζεθε θακία παξαίηεζε κέινπο ηνπ

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κέρξη ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθάζηζε λα κελ εθιέμεη
λέν δηνηθεηηθό πκβνύιην.
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8. Απνθάζηζε ηελ παξνρή αδείαο θαηά άξζξν 23 παξ 1 ΚΝ 2190/1920 ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη
Γηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε δηνίθεζε
άιισλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ πνπ επηδηώθνπλ ζθνπνύο πνπ επηδηώθεη θαη ε εηαηξεία.
9. Δλέθξηλε ηελ παξνρή εηαηξηθώλ εγγπήζεσλ ππέξ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο First Elements
Euroconsultants Limited κε έδξα ηελ Κύπξν θαη ηεο ζπγγελνύο εηαηξίαο ΓΝΩΜΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΔ κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ πιένλ ηόθσλ γηα ηελ
θάζε κία.
10. Η Γεληθή πλέιεπζε ελεκεξώζεθε γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο απξνεγνύκελεο απόθαζεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά Ιδίσλ κεηνρώλ θαη ελέθξηλε ηηο κέρξη ηνύδε
ελέξγεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
11. Δλέθξηλε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ άξζξσλ 8 (δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο), 12 (αξηζκόο κειώλ
θαη ζεηεία δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ), 23 (Γεκνζίεπζε Πξόζθιεζε Γεληθήο πλειεύζεσο), 24
(δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε Γεληθή πλέιεπζε), 25 (Πίλαθαο Μεηόρσλ), 29 (Ηκεξήζηα δηάηαμε
– Πξαθηηθά Γεληθήο πλέιεπζεο – Σειεδηάζθεςε – Δμ απνζηάζεσο ςεθνθνξία), 30
(Απαιιαγή

Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Διεγθηώλ).

12. Η Γεληθή πλέιεπζε

εμνπζηνδόηεζε ην δηνηθεηηθό πκβνύιην λα ζπληάμεη λέν θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο
εηαηξίαο κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ άξζξσλ 8 (δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο), 12 (αξηζκόο κειώλ
θαη ζεηεία δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ), 23 (Γεκνζίεπζε Πξόζθιεζε Γεληθήο πλειεύζεσο), 24
(δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε Γεληθή πλέιεπζε), 25 (Πίλαθαο Μεηόρσλ), 29 (Ηκεξήζηα δηάηαμε
– Πξαθηηθά Γεληθήο πλέιεπζεο – Σειεδηάζθεςε – Δμ απνζηάζεσο ςεθνθνξία), 30
(Απαιιαγή

Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Διεγθηώλ) θαη΄ εθαξκνγή ησλ

δηαηάμεσλ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξν 7β΄ ηνπ Κ.Ν.2190/1920.
Δπί όισλ ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηα πνζνζηά απαξηίαο θαη
πιεηνςεθίαο έρνπλ σο αθνινύζσο: Μεηνρέο 4.830.939 επί ζπλόινπ 7.039.600 ήηνη πνζνζηό
απαξηίαο 68,63% κε ππνινγηδόκελσλ 308.000 ηδίσλ κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο. Τπέξ ςήθηζαλ Δπί όισλ
ησλ ζεκάησλ 4.830.939 κεηνρέο, ήηνη πνζνζηό 100% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ πνπ
εθπξνζσπήζεθαλ.

