
1 
 

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 

14.07.2020 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «AS Company AE» (εφεξής «Δ.Σ.»), με την από 19.6.2020 

απόφασή του, εισηγείται ομόφωνα προς τη Γενική Συνέλευση (εφεξής «Γ.Σ.») το ακόλουθο 

σχέδιο απόφασης για κάθε ένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Η Εισήγηση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. είναι να εγκριθούν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 28ης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2019 έως και 31.12.2019  

(Έκθεση Διαχείρισης σε ενιαία μορφή για την Εταιρία και τον Όμιλό της και οι Ετήσιες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την Εταιρία και τον Όμιλό της βάσει του ν. 4548/2019 και των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) με την επ’ αυτών Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Η Έκθεση του Δ.Σ. είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην διεύθυνση: 

https://ir.ascompany.gr/el/home/ 

Απαιτούμενη απαρτία: Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 130 παρ. 1 ν. 

4548/2018), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 

21.306 μετοχές. 

Απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη απόφασης: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ 

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2019) 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2019–31.12.2019. 

Η εισήγηση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. είναι να μη διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2019, προκειμένου να 

ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρίας για χρηματοδότηση των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, σε 

συνδυασμό προς την προτεινόμενη επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, σύμφωνα με το 7ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης. 

Απαιτούμενη απαρτία: μέτοχοι που εκπροσωπούν το ½ του καταβεβλημένου κεφαλαίου (130 παρ. 3 και 

161 παρ. 2 ν. 4548/2018), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και 

ανέρχονται σε 21.306 μετοχές. 

Απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη απόφασης: 80% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου (άρθρο 

161 παρ. 2 ν. 4548/2018). 
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Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 

1.1.2019–31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια 

χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018. 

Το Δ.Σ. εισηγείται προς τη Γ.Σ., μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την 

έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των 

ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018. 

Απαιτούμενη απαρτία: Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 130 παρ. 1 ν. 

4548/2018), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 

21.306 μετοχές. 

Απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη απόφασης: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ 

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018). 

 

Θέμα 4ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2019–31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 

παρ. 3 του ν. 4548/2018.  

Το Δ.Σ. εισηγείται προς την Γ.Σ. την υπερψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. Η 

Έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. κατά τη 

χρήση 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η Έκθεση είναι αναρτημένη 

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην διεύθυνση: https://ir.ascompany.gr/el/home/ και θα παραμείνει 

διαθέσιμη για περίοδο δέκα ετών, όπως ο ορίζει ο ως άνω Νόμος. Τονίζεται ότι, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών 

είναι συμβουλευτική. Το Δ.Σ. θα επεξηγήσει στην Έκθεση Αποδοχών της επόμενης χρήσης, τον τρόπο 

με τον οποίο λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης. 

Απαιτούμενη απαρτία: Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 130 παρ. 1 ν. 

4548/2018), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 

21.306 μετοχές 

Απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη απόφασης: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ 

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018). 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική 

χρήση 1.1.2019–31.12.2019  

Το Δ.Σ. εισηγείται στην Γ.Σ. την έγκριση των αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 

2019. Το σύνολο των καθαρών αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2019, 

ανήλθε σε 413.779,00 €. 

Περαιτέρω πληροφορίες για καθένα από τα μέλη του Δ.Σ., εμπεριέχονται στην Έκθεση Αποδοχών. 
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Απαιτούμενη απαρτία: Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 130 παρ. 1 ν. 

4548/2019), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 

21.306 μετοχές. 

Απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη απόφασης: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ 

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2019) 

 

Θέμα 6ο: Προέγκριση/ καθορισμός καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2021. 

Για την τρέχουσα χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020, το Δ.Σ., μετά από σύμφωνη γνώμη των μελών της 

Επιτροπής Αμοιβών, εισηγείται την έγκριση των αμοιβών που έχουν ήδη καταβληθεί και την 

προέγκριση όσων θα καταβληθούν μέχρι τέλους της χρήσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

μέχρι του συνολικού ποσού των 500.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο, καθ' όλη τη χρήση. Περαιτέρω, 

εισηγείται να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει, εντός του 

πλαισίου του ως άνω ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους. Το είδος 

και ο προσδιορισμός των αμοιβών προτείνεται να αποφασιστεί από τη Γ.Σ. Τέλος, προτείνεται η 

έγκριση προκαταβολής αμοιβής προς τα μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 και μέχρι 

την επόμενη τακτική γενική συνέλευση του έτους 2021, μετά από προηγούμενη εισήγηση της Επιτροπής 

Αποδοχών και την  έγκριση του Δ.Σ., το ποσό της οποίας θα προσδιοριστεί σε μηνιαία βάση, δεν θα 

υπερβαίνει αναλογικά τα ως άνω ετήσια ποσά και θα τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την 

επόμενη τακτική γενική συνέλευση, όπως ορίζει το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. 

Απαιτούμενη απαρτία: Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 130 παρ. 1 ν. 

4548/2019), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 

21.306 μετοχές. 

Απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη απόφασης: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ 

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2019). 

 

 

Θέμα 7ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2020 και έγκριση 

της αμοιβής αυτής.  

Το Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, εισηγείται την εκλογή της 

εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ:114), που εδρεύει στην 

Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, ΤΚ 15342, Αγία Παρασκευή, για τον έλεγχο των Οικονομικών 

Καταστάσεων και την χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2020 (1.1.2019-

31.12.2019).  Όσον αφορά στις αμοιβές της ως άνω εταιρίας, το Δ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ. την έγκριση 

καταβολής αμοιβών για την χρήση 2020 ως εξής: ποσό 25.500 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τον ετήσιο 

Τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και τον έλεγχο των Εξαμηνιαίων Οικονομικών 

Καταστάσεων της Εταιρίας της 30.06.2020 με βάση τα ΔΠΧΠ. Επίσης, η αμοιβή του ελέγχου ως προς 
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την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων και τη χορήγηση του ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, 

ανέρχεται στο ποσό των € 15.000,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,  χωρίς πρόσθετες χρεώσεις 

εξόδων. 

Απαιτούμενη απαρτία: Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 130 παρ. 1 ν. 

4548/2019), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 

21.306 μετοχές. 

Απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη απόφασης: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ 

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2019) 

 

Θέμα 8ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες 

οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 918.821,40), με μείωση της ονομαστικής αξίας 

κάθε μετοχής, από 0,49 ευρώ σε 0,42 ευρώ, ήτοι κατά 0,07 ευρώ, επιστροφή του ως άνω ποσού 

στους μετόχους  

Το Δ.Σ. εισηγείται τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 918.821,40 €, μέσω μείωσης 

της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, από 0,49 ευρώ σε 0,42 ευρώ, 

ήτοι κατά 0,07 λεπτά και επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους.  

Απαιτούμενη απαρτία: μέτοχοι εκπροσωπούντες το ½ του καταβεβλημένου κεφαλαίου (α. 130 παρ. 3  

και 4 ν. 4548/2019),  χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται 

σε 21.306 μετοχές. 

Απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη απόφασης: 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γ.Σ. (α. 132 

παρ. 2 ν. 4548/2019). 

 

Θέμα 9ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 λεπτό ανά μετοχή, από 0,42 σε 0,43 ευρώ εκάστη, 

με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού & υπολοίπου κερδών σε νέο, κατά το 

συνολικό ποσό των 131.260,21 ευρώ, κατ’ άρθρο 27 του ν. 4646/2019  

Το Δ.Σ. εισηγείται την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 1 λεπτό ανά μετοχή, από 

0,42 σε 0,43 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού & υπολοίπου κερδών σε 

νέο, κατά το συνολικό ποσό των 131.260,21 ευρώ, κατ’ άρθρο 27 του ν. 4646/2019. 

Απαιτούμενη απαρτία: μέτοχοι εκπροσωπούντες το ½ του καταβεβλημένου κεφαλαίου (α. 130 παρ. 3  

και 4 ν. 4548/2019), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται 

σε 21.306 μετοχές. 

Απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη απόφασης: 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γ.Σ. (α. 132 

παρ. 2 ν. 4548/2019). 

 

Θέμα 10ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, περί κεφαλαίου, για την 

προσαρμογή του σύμφωνα με τις αποφάσεις επί των προηγούμενων θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, περί μείωσης και αύξησης του κεφαλαίου. 
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Το Δ.Σ. εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να 

προσαρμοστεί σύμφωνα τις αποφάσεις που θα λάβει η Γ.Σ. επί των δύο προηγούμενων θεμάτων της 

Ημερήσιας Διάταξης.  

Απαιτούμενη απαρτία: μέτοχοι εκπροσωπούντες το ½ του καταβεβλημένου κεφαλαίου (α. 130 παρ. 3  

και 4 ν. 4548/2019), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται 

σε 21.306 μετοχές. 

Απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη απόφασης: 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γ.Σ. (α. 132 

παρ. 2 ν. 4548/2019).  

 

Θέμα 11ο: Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας, όσον αφορά στη 

δυνατότητα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας από απόσταση σε 

πραγματικό χρόνο, κατ’ άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και συμμετοχή στην ψηφοφορία με 

επιστολική ψήφο, κατ’ άρθρο 126 του ν. 4548/2018. 

Το Δ.Σ., προς διευκόλυνση και ενθάρρυνση της συμμετοχής στις Γ.Σ. των μετόχων, εισηγείται στην Γ.Σ. 

την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της εταιρίας, με την προσθήκη σ’ αυτό, της 

δυνατότητας συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας από απόσταση σε 

πραγματικό χρόνο, κατ’ άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και συμμετοχή στην ψηφοφορία με επιστολική 

ψήφο, κατ’ άρθρο 126 του ν. 4548/2018. Το άρθρο προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 22 

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχει 

το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της 

αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), σύμφωνα και με όσα 

ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας 

μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρία από το 

κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και 

εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν 

σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή 

αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και 

υποβάλλονται στην εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία 

συνεδρίασης της συνέλευσης. 

3. Στην Γενική Συνέλευση είναι δυνατή η συμμετοχή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα 

ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση 

αυτή η Εταιρία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης και παρέχει όλες τις δυνατότητες που 

προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή στις ψηφοφορίες της 

διεξαγόμενης Γ.Σ. από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, κατ’ εφαρμογή όσων 
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ορίζονται στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την υιοθέτηση και εφαρμογή των 

αναγκαίων διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή από απόσταση, η ταυτότητα του 

συμμετέχοντος προσώπου και η προέλευση της ψήφου καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης 

σύνδεσης.  

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να 

μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 

 

Απαιτούμενη απαρτία: Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 21.306 μετοχές. 

Απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη απόφασης: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη ΓΣ 

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2019). 

 

Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις  

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας θα ενημερώσει τους 

μετόχους για διάφορα θέματα που άπτονται της λειτουργίας και των προοπτικών της Εταιρίας και του 

Ομίλου εν γένει.   

Στο θέμα αυτό δεν προβλέπεται ψηφοφορία. Έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. 

 

Διευκρινίζεται ότι οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σήμερα σε 21.306 

μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό 

απαρτίας. 

 


