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Απουάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2013

Αλαθνηλώλεηαη από ηελ Δηαηξεία «ΕΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΕ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ» κε
δ.η. «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.» όηη ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα 28
Ινπλίνπ 2013, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:30 πκ, 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 νκόθσλα ηηο Αηνκηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο
ρξήζεο 2012 θαη ηηο ζρεηηθέο Δθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ
έπεηηα από αθξόαζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο παξαπάλσ
ρξήζεσο, θαη ηνπ Οξθσηνύ Λνγηζηή - Διεγθηή.
2. Απνθάζηζε νκόθσλα ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ
Διεγθηώλ Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2012.
3. Απνθάζηζε νκόθσλα ηελ έγθξηζε ησλ ακνηβώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 2012 πνζνύ 162.660,00€.
4. Πξνελέθξηλε νκόθσλα ηελ θαηαβνιή ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε
ρξήζε ηνπ 2013 ρσξίο απμήζεηο θαη ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.
5. Δμέιεμε νκόθσλα γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2013 σο ηαθηηθό ειεγθηή ηνλ Οξθσηό Διεγθηή - Λνγηζηή θ.
Γεώξγην Νίθνπ ηνπ Νηθνιάνπ κε ΑΜ ΟΔΛ 21841 θαη σο αλαπιεξσκαηηθό ηνλ Οξθσηό Διεγθηή Λνγηζηή θ. Θεκηζηνθιή Κνπδνύλε ηνπ Γεκεηξίνπ κε ΑΜ ΟΔΛ 22721.
6. Απνθάζηζε νκόθσλα ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη
ηελ έθδνζε 612.300 λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηώλ
κεηόρσλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εμήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ (0,60€) εθάζηε, ζηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ ελόο επξώ
θαη ηξηάληα ιεπηώλ ηνπ επξώ (1,30€) εθάζηε θαη κε αλαινγία έθδνζεο κίαο (1) λέαο κεηνρήο γηα θάζε
δώδεθα (12) παιηέο. Η ηηκή έθδνζεο δύλαηαη λα είλαη αλώηεξε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο θαηά ην ρξόλν
απνθνπήο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο. Σν Γ.. δηθαηνύηαη λα δηαζέζεη ηπρόλ αδηάζεηεο κεηνρέο, ζε
παιαηνύο ή θαη λένπο κεηόρνπο. Οξίζζεθε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αύμεζεο, ηεζζάξσλ (4) κελώλ από
ηελ εκέξα ηεο ιήςεο ηεο απόθαζεο γηα ηελ αύμεζε. Η πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ζα γίλεη εληόο
πξνζεζκίαο ελόο (1) κήλα από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο. Απνθαζίζζεθε δπλαηόηεηα κεξηθήο
θάιπςεο ηνπ θεθαιαίνπ. Μεηά ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ην ζπλνιηθό κεηνρηθό θεθάιαην
αλέξρεηαη ζε 4.775.940,00€ δηαηξνύκελν ζε 7.959.900 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο
εμήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ (0,60€) εθάζηε. Οη κνλαδηθνί κέηνρνη νη νπνίνη ζπγθεληξώλνπλ ηηο
πξνϋπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνύ Υ.Α. (4.1.4.2.), είλαη δειαδή βαζηθνί κέηνρνη θαηέρνληαο πνζνζηό
κεηνρώλ άλσ ηνπ 5% θαη αζθνύλ δηνίθεζε ζηελ εηαηξία, ήηνη νη θ.θ. Πάξηο Κνθνξόηζηθνο ηνπ ηέξγηνπ θαη
Δπζηάζηνο Σαπξίδεο ηνπ Γαβξηήι, γλσζηνπνηώληαο ηηο πξνζέζεηο ηνπο δήισζαλ όηη ζα δηαηεξήζνπλ
ακθόηεξνη ην πνζνζηό ηνπο ζηελ εηαηξία έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο αύμεζεο θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ
κεηνρώλ θαζώο επίζεο θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ κεηά ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ
λέσλ κεηνρώλ.
7. Παξείρε νκόθσλα άδεηα θαη' άξζξν 23 παξ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 ζηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ζε Γηεπζπληέο ηεο
εηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζηα Γ.. ή ζηε δηνίθεζε άιισλ ζπλδεδεκέλσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 παξ.
5 ε' ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 εηαηξεηώλ πνπ επηδηώθνπλ παξεκθεξείο ζθνπνύο.
8. Μαηαίσζε νκόθσλα ην πξόγξακκα Γηάζεζεο Μεηνρώλ ηεο εηαηξίαο πνπ είρε απνθαζηζηεί ζύκθσλα
κε ην άξζξν 13 παξ. 13 ηνπ λ.2190/1920 από ηελ πξνεγνύκελε Έθηαθηε Γ.. ηεο 17.12.2012 θαη
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επαλέθεξε νκόθσλα ηελ ρξήζε ησλ ηδίσλ κεηνρώλ πνπ είραλ δεζκεπζεί γηα ην πξόγξακκα, ζηνλ αξρηθό
ζθνπό γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ ζύκθσλα κε παιαηόηεξε Γ..
9. Δλέθξηλε νκόθσλα ην λέν θείκελν ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη παξείρε ζρεηηθέο
εμνπζηνδνηήζεηο ζην Γ.. γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ.
10. Παξεζρέζε γεληθή ελεκέξσζε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ δξαζηεξηόηεηα θαη ηα
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηεο εηαηξίαο.
Επί όλφν ηφν ανφηέρφ θεμάηφν ηης Σακηικής Γενικής σνέλεσζης ηα ποζοζηά απαρηίας και
πλειουηθίας έτοσν φς ακολούθφς: Μεηοτές 5.331.774 επί ζσνόλοσ 7.149.600 ήηοι ποζοζηό
απαρηίας 74,57% μη σπολογιζόμενφν 198.000 ιδίφν μεηοτών ηης εηαιρίας. Τπέρ υήθιζαν επί
όλφν ηφν θεμάηφν 5.331.774 μεηοτές, ήηοι ποζοζηό 100% επί ηοσ ζσνόλοσ ηφν μεηοτών ποσ
εκπροζφπήθηκαν.

