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

02.06.2022, σύμφωνα με τη σχετική Εισήγηση του Δ.Σ. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «AS Company AE» (εφεξής «Δ.Σ.»), με την από 11.05.2022 

απόφασή του, εισηγείται ομόφωνα προς τη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022 (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 1.1.2021-31.12.2021, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

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

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2021 έως και 31.12.2021  (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. 4548/2018 και των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς), ως έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ., 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 

60.825 μετοχές. 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018) 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2021–

31.12.2021. 

Το Δ.Σ. εισηγείται προς την Γ.Σ. να διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2021, μικτού ποσού 11,63 

λεπτών/ μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό προς διανομή στους μετόχους 1.519.854,95 ευρώ. Το ποσό ανά 

μετοχή θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 60.825 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία 

και δεν δικαιούνται μερίσματος.  

Το προτεινόμενο συνολικό προς διανομή ποσό ανέρχεται σε 60,62% επί των κερδών μετά από 

φόρους, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των 2.507.080 €.   

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εισηγείται την καταβολή μικτών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη της 

χρήσης 2021, όπως εξειδικεύονται στο 9ο θέμα κατωτέρω. 

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 

60.825   μετοχές. 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018) 

 

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική 

χρήση 1.1.2021–31.12.2021 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. 
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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 2021. 

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 

60.825   μετοχές. 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018). 

 

Θέμα 4ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική 

χρήση 1.1.2021–31.12.2021, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 

του Ν. 4449/2017. 

Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει προς την Γ.Σ. την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της για τη χρήση 

2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017. Η Έκθεση Πεπραγμένων αποσκοπεί στην 

ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2021 - 

31/12/2021 και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία. Το κείμενό της έχει τεθεί στη διάθεση των 

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

https://ir.ascompany.gr 

 

Θέμα 5ο: Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς Γ.Σ. για την 

εταιρική χρήση 1.1.2021–31.12.2021. 

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. υποβάλλουν προς την Γ.Σ. Έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 

9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Η Έκθεση αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων και, ως εκ τούτου, δεν 

ακολουθεί ψηφοφορία. 

 

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου και 

διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο και 

στην Πολιτική Καταλληλόλητας της εταιρίας για τα υφιστάμενα και υποψήφια μέλη του ΔΣ. 

Το Δ.Σ., λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ., μετά από εισήγηση και γνώμη της Επιτροπής 

Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία προέβη σε αξιολόγηση των υποψηφίων μελών, στο πλαίσιο της 

εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας, προτείνει προς εκλογή για τριετή θητεία, τα ακόλουθα 

πρόσωπα: 

Ευστράτιο Ανδρεάδη 

Αναστασίου Ανδρεάδου 

Θεοδώρα Κουφού 

Κωνσταντίνο Ανδρεάδη 

Θεόφιλο Μεχτερίδη 

Απόστολο Πεταλά, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Ιωάννη Αποστολάκο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Μιχαήλ Ζαρκάδη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.  

Ακολουθούν τα βιογραφικά των προτεινόμενων προς εκλογή μελών: 

1) Ευστράτιος Ανδρεάδης, νυν Πρόεδρος του Δ.Σ., Eκτελεστικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος. 
Γεννήθηκε το 1957 στη Βιέννη της Αυστρίας. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Universita 
Degli Studi Di Perugia της Ιταλίας. Δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου από το 1980. Μαζί με 
την εκτελεστική Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστασία Ανδρεάδου ίδρυσαν την «AS Company ΑΕ» το 
1990 και από τότε κατέχει την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου.  
2) Αναστασία Ανδρεάδου, νυν Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος, 
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Γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Λογιστικά στη σχολή Σβάρνα στη Θεσσαλονίκη. 
Δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου από το 1982. Μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευστράτιο 
Ανδρεάδη ίδρυσαν την «AS Company ΑΕ» το 1990. 
3) Απόστολος Πεταλάς, νυν Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Ανεξάρτητο μη 
Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών 
και Υποψηφιοτήτων 
Γεννήθηκε το 1961 στο Σουφλί Έβρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πιστοποιημένος σε ειδικά προγράμματα Ηγεσίας, Executive Management, 
Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης στο εσωτερικό σύστημα εκπαίδευσης της Colgate Palmolive 
και της PepsiCo στις ΗΠΑ. Από το 1985 μέχρι το 1990 εργάστηκε στην Colgate Palmolive σε 
διάφορους τομείς των Οικονομικών υπηρεσιών. Από το 1990 μέχρι το 1999 κατείχε διευθυντικές θέσεις 
στον Οικονομικό τομέα της PepsiCo και μέχρι το 2007 υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
PepsiCo στην Ελλάδα. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης «Fourlis A.E. Συμμετοχών». 
Επίσης είναι Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και Μέλος του 
Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).  
4) Θεοδώρα Κουφού, νυν Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Γενική Διευθύντρια 
Γεννήθηκε το 1972 στις Η.Π.Α. Κατέχει πτυχίο (BSc) Χρηματοοικονομικών σπουδών από το New York 
University και μεταπτυχιακό δίπλωμα Οικονομικών σπουδών από το Pace University. Εργάζεται στην 
Εταιρία από το Σεπτέμβριο του 2001. Ορίστηκε Γενική Διευθύντρια της Εταιρίας τον Ιούλιο του 2015. 
Από το Σεπτέμβριο του 2001 έως τον Ιούνιο του 2015 διετέλεσε Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της 
Εταιρίας. Πριν αναλάβει καθήκοντα στην Εταιρία, είχε εργαστεί στις Η.Π.Α. στις εταιρίες John Kaldor 
USA, Angelika Films κ.α. 
5) Κωνσταντίνος Ανδρεάδης, νυν Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
Γεννήθηκε το 1980 στην Θεσσαλονίκη. Έλαβε BA στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Kingston 
University –ICBS (Bachelor Degree). Κατέχει επίσης MA in Marketing Management από το Middlesex 
University. Από 01.12.2004 έως 30.09.2016 απασχολήθηκε στο Τμήμα Πωλήσεων της Εταιρίας. Από 
25.05.2016 και έως σήμερα κατέχει την θέση του διευθυντή στη θυγατρική εταιρία της «AS COMPANY 
A.E.» στην Κύπρο, με την επωνυμία “AS Company Cyprus Ltd”. 
6) Μιχαήλ Ζαρκάδης, νυν Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. μέλος της Επιτροπής 
Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 
Γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και είναι κάτοχος Executive MBA του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι εγγεγραμμένος στο 
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως λογιστής Α’ τάξης. Έχει χρηματίσει υψηλόβαθμο οικονομικό και 
διοικητικό στέλεχος στη “Mattel – Α.Β.Ε.Ε.” (1989 – 2001) και στη “Mattel – S.E.E./ M.E.A.” (2001 – 
2013). Από το 1986 έως το 1988, εργάστηκε, επίσης, ως ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρία PWC. Από το 
2014 ως το 2017 υπήρξε συνιδρυτής και εταίρος στην εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων «DEZAVOU 
ASSOCIATES-OIKONOMIKOI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.» και από το 2017 ως σήμερα στην εταιρία 
«SAVE2GROW -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.». Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Mattel 
Α.Β.Ε.Ε  (Εντεταλμένος Σύμβουλος – Οικονομικός Διευθυντής 1991 – 2013), Μέλος του ΔΣ της Mattel 
Italy SRL για δύο έτη μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου οικονομικών διευθυντών της Mattel. Ως εκ των 
ανωτέρω, διαθέτει τεράστια εμπειρία στον τομέα του παιχνιδιού.  
7) Ιωάννης Αποστολάκος, νυν Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής 
Ελέγχου 
Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ και είναι κάτοχος 
MBA από το Πανεπιστήμιο του Cardiff της Ουαλίας. Από το 1991 έως το 2004 θήτευσε σε διευθυντικές 
θέσεις στους τομείς Ελέγχου Πιστοδοτήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής του ομίλου της Τράπεζας 
Εργασίας (νυν EFG Eurobank Ergasias) και του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Από το 2004 έως το 
2014 έχει εργασθεί σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες. Έχει 
διατελέσει Μέλος Δ.Σ. εταιριών του χρηματοοικονομικού χώρου, καθώς και άλλων εισηγμένων και μη 
εταιριών, καθώς και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου εισηγμένης. Είναι Διαχειριστής στην εταιρία 
«Αρχαίος Ολυνθεύς ΙΚΕ» και Director της Deloitte. Μέχρι το 2018 ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ελέγχου της Εταιρίας, της οποίας συνεχίζει να είναι μέλος. 
8) Θεόφιλος Μεχτερίδης, νυν Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και 
της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 
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Γεννήθηκε το 1966 στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Έλαβε το πτυχίο εκτελωνιστή το 1989 και 
έκτοτε ασκεί αυτό το επάγγελμα έως και σήμερα. Συνεργάζεται με την Εταιρία ως εκτελωνιστής πάνω 
από 20 έτη, έχοντας εξειδικευμένη εμπειρία στο διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο, την εισαγωγή και 
διακίνηση παιχνιδιών.  
 
Όπως διαπίστωσε το Δ.Σ., σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τον ΚΕΔ, τους κανονισμούς 
και πολιτικές που έχει υιοθετήσει η Εταιρία,  με την πρότασή του πληρούνται οι προϋποθέσεις: 
(α) περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο 
(β) του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ. 
(γ) των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών, τα οποία διαθέτουν τις δεξιότητες και την 
εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και ανταποκρίνονται στα οριζόμενα 
στην Πολιτική Καταλληλότητας, το μοντέλο λειτουργίας και την στρατηγική της Εταιρίας. 
(δ) της ανεξαρτησίας των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τα κριτήρια 
ανεξαρτησίας του  Ν. 4706/2020. 
Η πρόταση του Δ.Σ. είναι σύμφωνη με την αντίστοιχη πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης 

Υποψηφιοτήτων. Η διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Δ.Σ., από 

το ίδιο το Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αναρτήθηκε στον 

διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας. 

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 

60.825  μετοχές 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018). 

 
Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2021–31.12.2021, 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, κατόπιν 

σχετικής σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προς το ΔΣ. Η 

Έκθεση, οι πληροφορίες της οποία εξετάστηκαν από την ως άνω Επιτροπή, κατ’ άρθρο 11 περ. γ) του 

ν. 4706/2020, περιλαμβάνει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. 

κατά τη χρήση 2021, 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 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. Στην υποβαλλόμενη έκθεση λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής 

ψηφοφορίας επί της Έκθεσης Αποδοχών που υποβλήθηκε στην τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 

2021, η οποία την είχε εγκρίνει παμψηφεί.   

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 

60.825  μετοχές 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018). 
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Θέμα 8ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική 

χρήση 1.1.2021–31.12.2021 σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 

έτους 2021.  

Το Δ.Σ., κατόπιν διατύπωσης σχετική προτάσεως από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης 

Υποψηφιοτήτων, εισηγείται στην Γ.Σ. την έγκριση των αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Δ.Σ. για 

τη χρήση 2021. Το σύνολο των μικτών αμοιβών και των κάθε είδους άλλων παροχών προς τα μέλη του 

Δ.Σ. κατά τη χρήση 2021, ανήλθε σε 435.235 € μικτά. Περαιτέρω πληροφορίες για καθένα από τα μέλη 

του Δ.Σ., εμπεριέχονται στην σχετική Έκθεση Αποδοχών. 

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 

60.825  μετοχές. 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018). 

 

Θέμα 9ο: Έγκριση και καθορισμός καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 

την χρήση 2022  

Για την τρέχουσα χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022, το Δ.Σ., μετά από σύμφωνη γνώμη των μελών της 

Επιτροπής Αποδοχών, το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση καταβολής ετήσιων μικτών αμοιβών από τα 

κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 1.1.2021–31.12.2021, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της 

Εταιρίας, ως εξής: 

Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο, το ποσό των 130.000 €. 

Για τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, το ποσό των 90.000 € 

Για τον Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, το ποσό των 84.000 € 

Για το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. το ποσό των 70.000 

Για το καθένα από τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., το ποσό των 12.000 

€. 

Διευκρινίζεται ότι: Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας, τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που 

συνδέονται με την εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, δεν δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή εκ της 

συμμετοχής τους στο Δ.Σ. της εταιρίας. Επίσης, η πρόταση ενσωματώνει και την συμμετοχή των μελών 

του Δ.Σ. στις επιτροπές του, για την οποία δεν προτείνεται πρόσθετη αμοιβή.   

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εισηγείται να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να 

καθορίσει με απόφασή του, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών, τον τρόπο και τον χρόνο 

καταβολής των αμοιβών που θα εγκριθούν.  

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 

60.825  μετοχές. 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018). 

 

Θέμα 10ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας ορκωτών ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 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 2022 (1.1.2022-

31.12.2022). 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. κατόπιν σχετικής 
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έγκρισης της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται στη Γ.Σ. την έγκριση καταβολής αμοιβών για την χρήση 

2022, σύμφωνα με σχετική προσφορά που έχει λάβει, ως εξής: ποσό 32.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για 

τον ετήσιο Τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 2022 και τον έλεγχο των Εξαμηνιαίων 

Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 30.06.2022 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 € 16.000,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,  

χωρίς πρόσθετες χρεώσεις εξόδων. 

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

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

60.825  μετοχές. 

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

ψήφων (α. 132 παρ. 1 ν. 4548/2018) 

 

Διευκρινίζεται ότι η εταιρία κατέχει σήμερα 60.825  ίδιες μετοχές, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 

του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας. 

 


