
Ιούνιος 27, 2008  
 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
27.06.2008  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σήµερα την 27η Ιουνίου 2008 και ώρα 11:00, 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 2008 
στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν µέτοχοι που κατέχουν 15.196.276 µετοχές, οι 
οποίες αντιστοιχούν στο 69,46% (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 9 µετόχους) του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, 
αποφάσισε οµόφωνα τα ακόλουθα: 

1. Την έγκριση του Ισολογισµού της 31.12.2007, των σχετικών ετήσιων  οικονοµικών 
καταστάσεων για τη χρήση του 2007, µετά των σχετικών εκθέσεων του ∆.Σ. και του 
Ορκωτού Ελεγκτή.  

2. Την έγκριση διανοµής µερίσµατος 0,08 Ευρώ ανά µετοχή για την χρήση από 01.01.2007 
έως 31.12.2007. ∆ικαιούχοι µερίσµατος θα είναι οι κάτοχοι µετοχών κατά τη λήξη της 
Συνεδρίασης του Χ.Α. της ∆ευτέρας 30.06.2008. Από την Τρίτη 01.07.2008 η µετοχή θα 
διαπραγµατεύεται χωρίς δικαίωµα µερίσµατος. Η καταβολή του µερίσµατος θα ξεκινήσει 
από 08.07.2008.  

3. Την απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα 
πεπραγµένα της χρήσης 2007.  

4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας, για το οικονοµικό έτος 2008, ως τακτικού 
Ελεγκτή του κ. Ευάγγελου Ν. Παγώνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14211) και ως αναπληρωµατικού 
Ελεγκτή του κ. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741), 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 2007 και την προέγκριση 
των αµοιβών των µελών του ∆.Σ. για το έτος 2008.  

6. Την Προέγκριση της σύναψης συµβάσεων µε εταιρεία στην οποία συµµετέχουν µέλη του 
∆.Σ. της εταιρίας.  

7. Την εκλογή νέου πενταµελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την επόµενη τριετία, τον 
καθορισµό των εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών του.  

8. Την έγκριση συµµετοχής µελών ∆.Σ. της εταιρίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο άλλης 
εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920.  

9. Την τροποποίηση και εναρµόνιση ολόκληρου του καταστατικού µε τις νέες διατάξεις του 
Κ.Ν. 2190/20 (όπως ισχύει µετά τον Ν. 3604/2007) µε τη συµπλήρωση, τροποποίηση 
και κατάργηση διατάξεων των άρθρων του, καθώς και την κωδικοποίηση του 
καταστατικού σε ενιαίο κείµενο.  

Τέλος, ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης απάντησε σε ερωτήσεις 
των µετόχων και τοποθετήθηκε όσον αφορά στις προοπτικές και την ενγένει πορεία της εταιρίας, 
ενηµέρωσε δε τους µετόχους για την ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας «ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ Α.Ε.». 
 


