
Ιούνιος 28, 2007  
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2007  

     
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Αξιότιµοι κύριοι,  

Σήµερα την 28η Ιουνίου 2007 και ώρα 11:00, πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της 
εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης,  2ο χλµ. Συµµαχικής Οδού, διασταύρωση προς 
Παλαιόκαστρο, η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΑΕ" του έτους 2006 στην οποία εκπροσωπήθηκε το 
61,10%   (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 4 µετόχους) του µετοχικού κεφαλαίου της και αποφάσισε 
οµόφωνα τα ακόλουθα: 

1. Την έγκριση του Ισολογισµού της 31.12.2006 και των λοιπών ετήσιων  εκθέσεων 
οικονοµικών καταστάσεων, µετά των σχετικών εκθέσεων του ∆.Σ. και του Ορκωτού 
Ελεγκτή.  

2. Την έγκριση διανοµής µερίσµατος 0,06 Ευρώ ανά µετοχή για την χρήση από 01.01.2006 
έως 31.12.2006. ∆ικαιούχοι είναι οι κάτοχοι µετοχών, κατά τη λήξη της Συνεδρίασης του 
Χ.Α. της ∆ευτέρας 02.07.2007. Από την Τρίτη 03.07.2007 η µετοχή θα 
διαπραγµατεύεται χωρίς δικαίωµα µερίσµατος. Η καταβολή του µερίσµατος θα ξεκινήσει 
από 10.07.2007.  

3. Την απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα 
πεπραγµένα της χρήσης 2006.  

4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας για το οικονοµικό έτος 2007 από την εταιρία 
Ορκωτών Λογιστών "BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.", ως τακτικού Ελεγκτή τον Ευάγγελο Ν. 
Παγώνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14211) και ως αναπληρωµατικού Ελεγκτή τον Ιωάννη Β. 
Καλογερόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741), καθώς και την αµοιβή αυτών.  

5. Την έγκριση των αµοιβών που έλαβαν τα µέλη του ∆.Σ. για το 2006 και την προέγκριση 
των αµοιβών των µελών του ∆.Σ. για το έτος 2007.  

6. Την προέγκριση της σύναψης σύµβασης παροχής λογιστικών και χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών µε την εταιρία "FMC Α.Ε.", στην οποία συµµετέχει το µέλος του ∆.Σ. 
Παναγιώτης Παπασπύρου.  

7. ∆εδοµένου ότι κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ή εκπροσωπείται το 
αναγκαίο προς επίτευξη απαρτίας ποσοστό, επί του θέµατος αυτού θα αποφασίσει 
επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 26 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρίας, εντός είκοσι (20) ηµερών από σήµερα. 
Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος προτείνει να εξουσιοδοτηθεί το ∆.Σ. της Εταιρίας, ώστε να 
προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για τη σύγκληση επαναληπτικής Γενικής 
Συνέλευσης µε θέµα την παροχή έγκρισης για σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους µέχρι 
του ποσού των δέκα εκατοµµυρίων ευρώ (10.000.000 €). 

  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ 
         


