
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

Σήµερα την 23η Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων 
της Εταιρείας "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΑΕ" 
του έτους 2011 στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν µέτοχοι που κατέχουν 
15.619.093 µετοχές, παρίστανται νοµίµως ή εκπροσωπούνται έξι (6) νόµιµοι κάτοχοι 
µετοχών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 71,40% του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, 
αποφάσισε οµόφωνα τα ακόλουθα: 

1. Την έγκριση του Ισολογισµού της 31.12.2010, των σχετικών ετήσιων  οικονοµικών 
καταστάσεων για τη χρήση του 2010, µετά των σχετικών εκθέσεων του ∆.Σ. και του 
Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση του έτους 2010 µε πλειοψηφία 71,40 % του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. 

3. Την απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα 
της χρήσης 2010. 

4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας, για το οικονοµικό έτος 2011, ως τακτικού Ελεγκτή 
του κ. Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) και ως αναπληρωµατικού Ελεγκτή 
της κας Παναγιώτας Κ. Μαραβελέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 18091), από την εταιρία Ορκωτών 
Λογιστών "BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.", καθώς και την αµοιβή αυτών. 

5. Την έγκριση των αµοιβών που έλαβαν τα µέλη του ∆.Σ. για το 2010 και την προέγκριση 
των αµοιβών των µελών του ∆.Σ. για το έτος 2011. 

6. Τη συγκρότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία 
αποτελείται από δύο (2) µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. και από ένα (1) ανεξάρτητο µη 
εκτελεστικό µέλος του, από τα ακόλουθα µέλη του ∆.Σ.: 

α) Κωνσταντίνος Ριζόπουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ., 

β) Μόρφης Βασιλακέρης, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. και 

γ) Θεόφιλος Μεχτερίδης, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. 

7. Την τροποποίηση του άρθρου 32 του καταστατικού της Εταιρίας περί διανοµής των 
κερδών  

Όσον αφορά το 6ο θέµα της δηµοσιευθείσας ηµερήσιας διάταξης, δεδοµένου ότι η θητεία του 
∆.Σ. λήγει την 28.6.2012, το θέµα αυτό ετέθη εκ παραδροµής στην ηµερήσια διάταξη και µε 
σύµφωνη γνώµη της Γ.Σ. δεν συζητήθηκε. 

 

 

 



α/α Απόφαση Έγκυρες ψήφοι

Αναλογία 
του 

µετοχικού 
κεφαλαίου 

Αριθµό 
ψήφων 
υπέρ

Αριθµό 
ψήφων 
κατά

Αριθµό 
των 

αποχών

1
Έγκριση του Ισολογισµού της 31.12.2010, των σχετικών ετήσιων  
οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση του 2010, µετά των σχετικών 
εκθέσεων του ∆.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

15,619,093 71.4% 15,619,093 0 0

2 Μη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση του έτους 2010 15,619,093 71.4% 15,619,093 0 0

3 Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για 
τα πεπραγµένα της χρήσης 2010. 15,619,093 71.4% 15,619,093 0 0

4

Εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας, για το οικονοµικό έτος 2011, ως 
τακτικού Ελεγκτή του κ. Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 
10741) και ως αναπληρωµατικού Ελεγκτή της κας Παναγιώτας Κ. 
Μαραβελέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 18091), από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών 
"BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.", καθώς και την αµοιβή αυτών.

15,619,093 71.4% 15,619,093 0 0

5 Έγκριση των αµοιβών που έλαβαν τα µέλη του ∆.Σ. για το 2010 και 
την προέγκριση των αµοιβών των µελών του ∆.Σ. για το έτος 2011. 15,619,093 71.4% 15,619,093 0 0

6

Συγκρότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 37 του ν. 
3693/2008, η οποία αποτελείται από δύο (2) µη εκτελεστικά µέλη του 
∆.Σ. και από ένα (1) ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του, από τα 
ακόλουθα µέλη του ∆.Σ.:
α) Κωνσταντίνος Ριζόπουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του 
∆.Σ.,
β) Μόρφης Βασιλακέρης, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. και
γ) Θεόφιλος Μεχτερίδης, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.

15,619,093 71.4% 15,619,093 0 0

7 Τροποποίηση του άρθρου 32 του καταστατικού της Εταιρίας περί 
διανοµής των κερδών 15,619,093 71.4% 15,619,093 0 0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23/06/2011
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το α.10 του ν. 3884/2010

Με σύµφωνη γνώµης της Γ.Σ., το 6ο θέµα της δηµοσιευθείσας ηµερήσιας διάταξης δεν συζητήθηκε διότι η θητείας του ισχύοντος ∆Σ λήγει την 28.6.2012.


