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

25.06.2021, σύμφωνα με τη σχετική Εισήγηση του Δ.Σ. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «AS Company AE» (εφεξής «Δ.Σ.»), με την από 04.06.2021 

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 1.1.2020-31.12.2020, 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 εταιρικής χρήσεως από 1.1.2020 έως και 31.12.2020  (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 Εταιρίας, 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 37.906 

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 1.1.2020–31.12.2020. 

Το Δ.Σ. εισηγείται προς τη Γ.Σ. να διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2020, μικτού ποσού 8,372537 λεπτά 

ανά μετοχή. Το μικτό ποσό είναι προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 37.906 ίδιες μετοχές 

που κατέχει η Εταιρία και δεν δικαιούνται μερίσματος. 

 

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 37.906 

μετοχές. 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2019) 
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Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 

1.1.2020–31.12.2020 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 2020. 

 

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 37.906 

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 1.1.2020–31.12.2020, 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 2020, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η Έκθεση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 

της Εταιρίας, στην διεύθυνση: https://ir.ascompany.gr/el/home/ και θα παραμείνει διαθέσιμη για περίοδο 

δέκα ετών, όπως 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 37.906 

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 1.1.2020–31.12.2020  

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

2020. Το σύνολο των καθαρών αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2020, ανήλθε 

σε 412.653,00 €. Περαιτέρω πληροφορίες για καθένα από τα μέλη του Δ.Σ., εμπεριέχονται στην σχετική 

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 37.906 

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 2021 και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2022. 

Για την τρέχουσα χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021, το Δ.Σ., μετά από σύμφωνη γνώμη των μελών της 

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

προέγκριση που είχε παράσχει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 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 προς κάθε μέλος. Τέλος, 

προτείνεται η έγκριση προκαταβολής αμοιβής προς τα μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 

1.1.2022 και μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση του έτους 2022, 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 37.906 

μετοχές. 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2019). 

 

Θέμα 7ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το 

άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 

Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει προς την Γ.Σ. την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της, σύμφωνα με το 

άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, στην οποία  περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης 

ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί 

στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2020 - 

31/12/2020 και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία. Το κείμενό της έχει τεθεί στη διάθεση των 

μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://ir.ascompany.gr/en/home-2/ 
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Θέμα 8ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2021 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 2021 (1.1.2021-31.12.2021). Η ως άνω 

εταιρία θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει στην Εταιρία τον τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή. Όσον 

αφορά στις αμοιβές της ως άνω εταιρίας, το Δ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ. την έγκριση καταβολής αμοιβών για 

την χρήση 2021, σύμφωνα με σχετική προσφορά που έχει λάβει, ως εξής: ποσό 29.000 Ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ, για τον ετήσιο Τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και τον έλεγχο των Εξαμηνιαίων 

Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 30.06.2021 με βάση τα ΔΠΧΠ. Επίσης, η αμοιβή του ελέγχου 

ως προς 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 37.906 

μετοχές. 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2019) 

 

Θέμα 9ο: Εκλογή ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση 

αντίστοιχου παραιτηθέντος μέλους 

Κατόπιν υποβολής παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Πέτρου Ιακώβου, το 

Δ.Σ. προτείνει, σε αντικατάσταση αυτού, την εκλογή του κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη ως ανεξάρτητου μη 

εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., μέχρι το πέρας της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, που 

έχει προσδιοριστεί έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022. Τονίζεται ότι, σύμφωνα με την 

επιστολή παραίτησης του κ. Ιακώβου, αυτή ενεργοποιείται με την εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021 και μέχρι τότε εκτελεί πλήρως τα καθήκοντά του.  

Όσον αφορά τον κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη, το Δ.Σ. διαπιστώνει ότι πληροί όλα τα κριτήρια όσον αφορά την 

επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, 

την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η προτεινόμενη εκλογή του είναι πλήρως 

αιτιολογημένη καθώς, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή του κατάρτιση και την επαγγελματική του πορεία, 

διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στο επιχειρήν, αλλά και στην ελεγκτική και τη λογιστική. Έχει διατελέσει 

υψηλόβαθμο στέλεχος σημαντικών επιχειρήσεων αλλά και έχει ασκήσει δική του επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Είναι άριστος γνώστης του κύριου τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία (εμπόριο και 
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ειδικότερα παιχνιδιών). Έχει επίσης γνώση, των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, της λειτουργίας του 

Δ.Σ. και των Επιτροπών του. Ενόψει της υποψηφιότητάς του, ο κύριος Ζαρκάδης έχει υποβάλει στην 

Εταιρία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα έκδοσης, εντός του τελευταίου 

έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για 

ζημιογόνες συναλλαγές εταιρίας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Είναι ανεξάρτητο τρίτο 

πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, 

οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του 

και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Τέλος, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή 

ασυμβίβαστα κατά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον εφαρμοζόμενο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας. Κατά τα ανωτέρω, πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας 

των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 

4706/2020. Ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εισήγηση περί της 

υποψηφιότητας του κ. Ζαρκάδη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

που περιλαμβάνει αιτιολόγηση της υποψηφιότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του ως άνω 

υποψήφιου μέλους, τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία, καθώς και 

την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, είναι στην διάθεση των 

μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας: 

 

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

υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 37.906 μετοχές. 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2019). 

 

Θέμα 10ο: Ορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με 

τον Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και τις οδηγίες της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς 

Το Δ.Σ. προτείνει προς την Γ.Σ., να οριστεί ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι αποκλειστικά Επιτροπή του 

Δ.Σ., αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα. Αναφορικά με τη 

σύνθεσή της, προτείνει να αποτελείται από τέσσερα (4)  μέλη και η διάρκεια της θητείας της να είναι 

τριετής, ταυτιζόμενη με την αντίστοιχη του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, τον οποίο εκλέγει η 

ίδια η Επιτροπή, είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι 

αυτή αποτελεί Επιτροπή του Δ.Σ, θα ορίζονται από το Δ.Σ. 

 

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

υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 37.906 μετοχές. 



6 
 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2019). 

 

Θέμα 11ο: Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρίας, περί σκοπού, για την 

προσθήκη νέων επιχειρηματικών αντικειμένων. 

Το Δ.Σ. εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας, όσον αφορά στο σκοπό 

της εταιρίας, προκειμένου να διευρυνθούν οι σκοποί της Εταιρίας και να δοθεί η δυνατότητα πιθανής 

επέκτασης σε νέους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το νέο κείμενο του άρθρου 4 του 

Καταστατικού προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: 

«Άρθρο 4 

Σκοποί της Εταιρίας είναι:  

Α. Η κατασκευή ή/ και συναρμολόγηση, η εμπορία, χονδρική και λιανική, στην Ελλάδα και το εξωτερικό: 

(α) ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάθε είδους ψηφιακών συσκευών, ενσύρματων ή/ και ασύρματων, 

συσκευών επικοινωνίας, τηλεματικής και μετρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ρολογιών, 

περιφερειακών και αξεσουάρ (παρακολουθημάτων) για όλα τα ανωτέρω, για παιδιά και ενήλικες.  

(β) πάσης φύσεως παιχνιδιών, συμβατικών και ηλεκτρονικών και εξαρτημάτων αυτών, για βρέφη, παιδιά 

και ενήλικες, μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών παιχνιδιών, παζλ,  τροχοφόρων 

παιχνιδιών σχεδιασμένων για να επιβαίνονται από παιδιά, καροτσιών για κούκλες, παιδικών και 

βρεφικών αμαξιών και καροτσιών, καθώς και διάφορων αξεσουάρ για τα παραπάνω.  

(γ) ειδών για τη μητέρα και ειδών βρεφανάπτυξης, βρεφικών και παιδικών καθισμάτων κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτου. 

(δ) ποδηλάτων, πατινιών και σκούτερ κάθε είδους και για κάθε ηλικία, συμβατικών και ηλεκτροκίνητων, 

καθώς και εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ για όλα τα παραπάνω. 

(ε) ειδών ενδύσεως και υποδήσεως κάθε είδους, από κάθε υλικό και για κάθε ηλικίακαι συναφών αξεσουάρ 

(ενδεικτικά: τσάντες, καπέλα, γυαλιά ηλίου κλπ.),καθώς και στολών κάθε είδους, όπως αποκριάτικων, 

παραδοσιακών κλπ. 

(στ)κάθε είδους χαρτικών ειδών, γραφικής ύλης, ειδών ζωγραφικής και σχεδίου, αναλώσιμων γραφείου, 

παιδαγωγικού εποπτικού υλικού κλπ. συναφών ειδών. 

(ζ) κάθε είδους μέσων αποθήκευσης, μεταφοράς ή/ και αναπαραγωγής εικόνας, ήχου και κειμένου (cd, 

dvd κλπ.), καθώς και βιβλίων πάσης φύσεως, σε έντυπη, ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή. 

(η) βρεφικών και παιδικών τροφών και άλλων σχετικών παρασκευασμάτων, σνακς, ξηρών καρπών, 

ζαχαρωδών, σοκολατοειδών, αναψυκτικών, ποτών και ροφημάτων κάθε είδους, καθώς και κάθε άλλου 

συναφούς είδους αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και διατροφής ενγένει. 

(θ) ειδών δώρων πάσης φύσεως, ειδών ταξιδίου, λευκών ειδών, επίπλων, ειδών διακόσμησης, εποχικών 

και μη, υαλικών, φωτιστικών, ειδών και σκευών οικιακής χρήσης και αξεσουάρ κουζίνας. 

(ι) ειδών προσωπικής υγιεινής, ατομικής καθαριότητας, αρωματοποιίας, φροντίδας και περιποίησης, 

κομμωτηρίου και καλλυντικών. 
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(ια) απορρυπαντικών και λοιπών ειδών και αξεσουάρ γενικής καθαριότητας, πλαστικών σκευών και ειδών 

καθαρισμού. 

(ιβ) τροφής και άλλων συναφών ειδών για κατοικίδια.  

(ιγ) ειδών γυμναστικής και υγιεινής διατροφής 

Β. Η διανομή ή/ και πώληση ημερησίου και περιοδικού τύπου, η πώληση ειδών καπνιστού, ηλεκτρονικών 

τσιγάρων και αναλωσίμων αυτών, ψιλικών ειδών εν γένει, καρτών και αξεσουάρ τηλεφωνίας. 

Γ. Η κατασκευή, ανάπτυξη, εμπορία, χονδρική και λιανική, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και υποστήριξη 

προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού κάθε είδους. 

Δ. Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης και καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου 

(e-shop),για όλα τα είδη που μπορεί να εμπορευτεί η εταιρία, καθώς και η αποθήκευση και διανομή αυτών. 

Ε. Η ίδρυση και λειτουργία φυσικών ή/ και ηλεκτρονικών καταστημάτων Stock και Outlet, όπως αυτά 

ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σχετικά με τα είδη εμπορίας της εταιρίας, κατά τα 

ανωτέρω. 

ΣΤ. Η παροχή προς τρίτους υπηρεσιών πληροφορικής, επικοινωνιών και Logistics (Διανομές - Οργάνωση 

αποθηκεύσεων - Μεταφορές - Συσκευασίες - Αποσυσκευασίες - Συναρμολόγηση προϊόντων). 

Ζ. Η ίδρυση και λειτουργία χώρων ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (παιδικών 

πάρκων), αθλητικών κέντρων, σχολείων κάθε βαθμίδας, κέντρων εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Η. Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η εμπορική 

εκμετάλλευση ή συνεκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας 

(know-how)της εταιρίας ή τρίτων,η με βάση αυτά τα δικαιώματα παραγωγή, διανομή και εμπορική 

εκμετάλλευση προϊόντων, εντύπων, συσκευασιών και φορέων εικόνας και ήχου κάθε είδους. 

Θ. Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων εστίασης κάθε είδους (ενδεικτικά: εστιατορίων, ταχείας 

εστιάσεως, κυλικείων, μπαρ, σνακ-μπαρ, καφέ-ζαχαροπλαστείων, αναψυκτηρίων κλπ.), πρατηρίων ειδών 

αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εντός καταστημάτων ή άλλων επιχειρήσεων της εταιρίας ή τρίτων,  ή 

ανεξάρτητα από αυτές. 

Ι. Η παραγωγή και πώληση ενέργειας, προερχόμενη από την μετατροπή ηλιακής ή/ και αιολικής ενέργειας 

ή οποιεσδήποτε άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), η κατασκευή και εκμετάλλευση αντίστοιχων 

εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα και εγκαταστάσεις. 

ΙΑ. Η ανέγερση, λειτουργία, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, αγορά και πώληση 

ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενώνων, θερινών καταλυμάτων κάθε 

είδους, και η παροχή κάθε μορφής τουριστικών και ξενοδοχειακών υπηρεσιών.  

ΙΒ. Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών γενικού τουρισμού και πρακτορείου 

ταξιδίων, ενοικιάσεως οχημάτων κάθε είδους και κατηγορίας, σκαφών αναψυχής και θαλασσίων σπορ. 

ΙΓ. Η αγορά και μίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων, για ίδια εκμετάλλευση, ή για ανοικοδόμηση ή 

ανακαίνιση και η εκμετάλλευση τους με οποιαδήποτε μορφή (πώληση, εκμίσθωση κλπ.) και η εκτέλεση 

των αντίστοιχων κατασκευαστικών εργασιών.  
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ΙΔ.  Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και εκμετάλλευση παντός είδους χερσαίου, 

θαλάσσιου ή εναέριου μέσου μεταφοράς,  

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:  

1. Να διενεργεί εισαγωγές και εξαγωγές όλων των ανωτέρω ειδών.  

2. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και 

να συγχωνεύεται με άλλη Εταιρία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική, 

οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. 

3. Να ιδρύει τέτοιες Εταιρίες, καθώς και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με επιχειρήσεις που 

υφίστανται ή δημιουργούνται στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο 

σκοπό. 

4. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό. 

5. Να αντιπροσωπεύει, σε αποκλειστική ή μη βάση, διάφορους εμπορικούς ή βιομηχανικούς οίκους 

εσωτερικού και εξωτερικού, ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού, ή να αναλαμβάνει τη διανομή των προϊόντων 

τους στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό.  

6. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες ή υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και  

7. Να ενεργεί γενικά ότι ήθελε είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγματοποίηση του σκοπού της. 

 8. Να εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων για την προώθηση των συμφερόντων της 

Εταιρίας». 

 

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 

37.906 μετοχές. 

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

παρ. 2 ν. 4548/2019).  

 

Θέμα 12ο: Τροποποίηση των άρθρων 10 και 12 του καταστατικού της Εταιρίας, περί σύνθεσης και 

συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ., με την αύξηση των μελών και προσθήκη πρόβλεψης για έναν μη 

εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και ένα εκτελεστικό Αντιπρόεδρο. 

Το Δ.Σ. εισηγείται, για λόγους καλής πρακτικής και ευχερέστερης ανταπόκρισης των μελών του Δ.Σ., 

στους ρόλους που περιγράφονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας ως 

εισηγμένης, την αύξηση των προβλεπόμενων μελών του, από πέντε έως εννέα που είναι σήμερα, σε επτά 

έως έντεκα. Υπενθυμίζεται ότι το σημερινό Δ.Σ. αποτελείται από οκτώ (8) μέλη. Περαιτέρω, ο Ν. 

4706/2020, έθεσε ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, όσον αφορά την δυνατότητα επανεκλογής 

μελών του Δ.Σ. Ως εκ τούτου, προτείνεται η τροποποίηση της πρώτης και πέμπτης παραγράφου του 

άρθρου 10, το οποίο θα έχει ως εξής: 
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«Άρθρο 10 

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) τουλάχιστον έως 

έντεκα (11) κατ’ ανώτατο όριο μέλη. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται και νομικό πρόσωπο, το οποίο 

υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών αυτού, ως μέλους του Δ.Σ. Ο 

ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018. Το 

φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. 

Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των 

αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους 

του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας 

για θητεία τριών (3) ετών, υπό τους όρους των άρθρων 83 και 84 του ν. 4548/2018. Η θητεία των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να 

συνέλθει η αμέσως επόμενη από τη λήξη της θητείας του τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της 

σχετικής απόφασης. 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, 

με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες του ν. 3016/2002 (Α΄ 110), όπως ισχύει.  

4. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος 

του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, ενώ μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν 

δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002. 

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα, υπό τις προϋποθέσεις και 

περιορισμούς που θέτει ο Νόμος, σύμφωνα με την ιδιότητα εκάστου, και ελεύθερα ανακλητά». 

 

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, σε συμμόρφωση προς το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 

4706/2020, την τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρίας, ώστε να προβλέπεται η θέση 

ενός μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου, σε συνδυασμό προς την ύπαρξη ενός εκτελεστικού Αντιπροέδρου. 

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 12 του καταστατικού προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:  

 

«Άρθρο 12 

Συγκρότηση σε σώμα 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αμέσως μετά την εκλογή του συνεδριάζει προκειμένου να 

συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, έναν μη Εκτελεστικό 

Αντιπρόεδρο και έναν Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο. Η ιδιότητα Προέδρου και Αντιπροέδρου δεν μπορεί να 

συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέξει 

έναν ή περισσότερους από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους. 

2. Οι αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και η διάρκεια της θητείας των Διευθυνόντων Συμβούλων και οι 

υπόλοιποι όροι καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του 
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Προέδρου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και αυτού με την ιδιότητα 

του εκτελεστικού Αντιπροέδρου ή Γενικού Διευθυντού. 

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις εργασίες του 

και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρίας. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών 

ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από 

τον μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, από άλλο μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα καθορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο».  

 

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

υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 37.906 μετοχές. 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2019). 

 

Θέμα 13ο : Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. 

Υποβάλλεται από το Δ.Σ. προς έγκριση η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας, που 

συντάχθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και την υπ’ αριθ. 60/18.09.2020 

Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το σχέδιο που προτείνεται προς έγκριση από την Γ.Σ. έχει τεθεί 

στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ir.ascompany.gr/en/home-2/ 

 

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

υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 37.906 μετοχές. 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2019). 

 

Θέμα 14ο: Έγκριση αγοράς από την Εταιρία ιδίων μετοχών της, μέχρι ποσοστού 5 % επί του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με κατώτατη τιμή κτήσης 0,50 €/ μετοχή και 

ανώτατη τιμή κτήσης 4,00 €/ μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.  

Προτείνεται από το Δ.Σ., η έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων 

προς το Δ.Σ., για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Ειδικότερα προτείνεται η αγορά μετοχών της 

Εταιρίας, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της 

παρούσας αποφάσεως, κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό 5% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα 

μετοχών, με εύρος τιμών αγοράς από  0,50 €/ μετοχή (κατώτατο όριο) έως 4,00 €/ μετοχή (ανώτατο όριο).  
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Απαιτούμενη απαρτία: Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου. 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2019). 

 

Διευκρινίζεται ότι οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σήμερα σε 37.906 μετοχές, 

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

 

 

 


