
Αποφάςεισ Τακτικήσ Γενικήσ Συνζλευςησ των μετόχων τησ 26ησ Ιουλίου 2018  
εξ αναβολήσ από 29/6/2018 

  
Ανακοινϊνεται ότι ςτισ 26 Ιουλίου 2018, ημζρα Πζμπτη και ώρα 11.00 ςυνιλκαν οι 
μζτοχοι τθσ Εταιρίασ ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΤ ΑΕΒΕ ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ 
(Λοφτςασ & Πελοποννιςου –Μάνδρα Αττικισ ), για τθν ςυνζχιςη τησ ετήςιασ 
τακτικήσ Γενικήσ Συνζλευςησ που είχε οριςτεί για τισ 29/6/2018 και είχε αναβλθκεί 
κατόπιν ςχετικισ αιτιςεωσ μετόχου τθσ εταιρείασ, για ςυηιτθςθ και λιψθ 
αποφάςεων επί των ίδιων κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 
Παρζςτθςαν 4 μζτοχοι  εκπροςωποφντεσ το 81,794% (17.360.372 μετοχζσ επί 
ςυνόλου 21.224.340 μετοχϊν ) του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ .  
υγκεκριμζνα: 
 
Θ Ε Μ Α  1ο 
Υποβολή και ζγκριςη  των  ετηςίων οικονομικών  καταςτάςεων  τησ εταιρικήσ 
χρήςησ από 01.01.2017 μζχρι 31.12.2017, τησ ζκθεςησ  διαχείριςησ  του  Δ.Σ.  και  
τησ  ζκθεςησ των ελεγκτών 
Εγκρίκθκαν ομόφωνα , ιτοι 100% των παριςταμζνων και εκπροςωποφμενων 
μετόχων , χωρίσ καμία τροποποίθςθ οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν 
χριςθ 2017 μετά τθσ ςχετικισ Ζκκεςθσ του Δ.. και τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου του 
Ορκωτοφ Λογιςτι , οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ.  
 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 17.360.372 - εκπροςωποφντεσ 
ποςοςτό 81,794% του μετοχικοφ κεφαλαίου 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 17.360.372  - ποςοςτό 100% των παριςταμζνων και 
εκπροςωπουμζνων ψιφων 
Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 
Αποχζσ: 0 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Ζγκριςη τησ διάθεςησ των αποτελεςμάτων τησ χρήςησ 2017. 
Εγκρίκθκε θ προτεινόμενθ από το Διοικθτικό υμβοφλιο διάκεςθ των κερδϊν 
ςφμφωνα με τθν προτεινόμενθ από το Δ.. διάκεςθ των κερδϊν τθσ χριςθσ 2017 
που αφορά τθν διανομι ποςοφ 106.121,70 € από τα κζρδθ τθσ τρζχουςασ χριςθσ . 
Σο μζριςμα ανά μετοχι ανζρχεται ςε Ευρϊ 0,0050 και κα διανεμθκεί ςε πλικοσ 
21.224.340 μετοχϊν . Από το  ποςό του μερίςματοσ κα παρακρατθκεί ςφμφωνα με 
τον ν.4172/2013 φόροσ υπζρ του Ελλθνικοφ δθμοςίου με ςυντελεςτι 15% και 
ςυνεπϊσ το κακαρό μζριςμα που κα διανεμθκεί ςτουσ μετόχουσ τθσ εταιρίασ κα 
ανζλκει ςε 0,0042 Ευρϊ ανά μετοχι , με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 
48 και 63 του νόμου. 
 Η αποκοπή του ςχετικοφ δικαιϊματοσ για το μζριςμα τθσ χριςθσ 2017 κα γίνει τθν 
Δευτζρα 10 επτεμβρίου 2018. Δικαιοφχοι μερίςματοσ για τθν χριςθ 2017 κα είναι 
οι μζτοχοι τθσ εταιρίασ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτα αρχεία του υςτιματοσ Άυλων 
Σίτλων τθν Σρίτθ 11 επτεμβρίου 2018 «record date». 



 Η καταβολή του μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ τθσ εταιρίασ κα πραγματοποιθκεί τθν 
14θ επτεμβρίου 2018 μζςω του Δικτφου τθσ Σράπεηασ Alpha Bank AE (πλθρϊτρια 
τράπεηα). 
 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 17.360.372 - εκπροςωποφντεσ 
ποςοςτό 81,794% του μετοχικοφ κεφαλαίου 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 17.360.372  - ποςοςτό 100% των παριςταμζνων και 
εκπροςωπουμζνων ψιφων 
Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 
Αποχζσ: 0 
 
Θ Ε Μ Α  3ο 
Ζγκριςη αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεςίεσ που 
προςζφεραν ςτην εταιρία βάςει του νόμου και του καταςτατικοφ (άρθρο 24 παρ. 
1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάςτημα 1.1.2017- 31.12.2017 για τη χρήςη 
του ζτουσ 2017 και προζγκριςη αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για 
υπηρεςίεσ που προςφζρουν ςτην εταιρία βάςει του νόμου και του καταςτατικοφ 
(άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για τη χρήςη του ζτουσ 2018 και το χρονικό 
διάςτημα 1.1.2018 – 31.12.2018 και το χρονικό διάςτημα 1.1.2019- 30.06.2019. 
 
Εγκρίκθκαν ομόφωνα , ιτοι 100% των παριςταμζνων και εκπροςωποφμενων 
μετόχων οι αμοιβζσ των μελϊν του Δ., για τθν εταιρικι χριςθ 01/01/2017 ζωσ 
31/12/2017 ςφμφωνα με το άρκρο 24 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/20 κακϊσ επίςθσ 
προεγκρίκθκαν οι αμοιβζσ των μελϊν του Δ.. για τθν χριςθ 01/01/2018 ζωσ 
31/12/2018 και για τθν περίοδο 01/01/2019 ζωσ 30/06/2019 . 
 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 17.360.372 - εκπροςωποφντεσ 
ποςοςτό 81,794% του μετοχικοφ κεφαλαίου 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 17.360.372  - ποςοςτό 100% των παριςταμζνων και 
εκπροςωπουμζνων ψιφων 
Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 
Αποχζσ: 0 
 
Θ Ε Μ Α  4ο 
Απαλλαγή των μελών του  Δ.Σ.  και  των  Ελεγκτών  από κάθε ευθφνη για την 
εταιρική χρήςη 2017. 
Απαλλάχκθκαν ομόφωνα , ιτοι 100% των παριςταμζνων και εκπροςωποφμενων 
μετόχων , τα μζλθ του Δ.. και οι ελεγκτζσ από κάκε ευκφνθ για τθν εταιρικι χριςθ 
2017. 
 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 17.360.372 - εκπροςωποφντεσ 
ποςοςτό 81,794% του μετοχικοφ κεφαλαίου 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 17.360.372  - ποςοςτό 100% των παριςταμζνων και 
εκπροςωπουμζνων ψιφων 
Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 
Αποχζσ: 0 
 



ΘΕΜΑ 5ο 
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών  για τη χρήςη 01.01.2018 - 
31.12.2018 και καθοριςμόσ τησ αμοιβήσ τουσ 
Εκλζχκθκαν  κατ’ απόλυτον πλειοψθφία των εν αυτι εκπροςωπουμζνων ψιφων , 
ιτοι 61,71%  των παριςταμζνων και εκπροςωποφμενων μετόχων, τακτικόσ και 
αναπλθρωματικόσ ελεγκτισ για τθν χριςθ 01/01/2018 ζωσ 31/12/2018 ο κ. Ανδρζασ 
Σςαμάκθσ με αρικμό μθτρϊου ΟΕΛ 17101 τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΑΕ  ωσ τακτικόσ ελεγκτισ και ο κ. Κωνςταντίνοσ Νικολζτοσ  με αρικμό 
μθτρϊου ΟΕΛ 22631 ωσ αναπλθρωματικόσ ελεγκτισ τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΑΕ   
 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 17.360.372 - εκπροςωποφντεσ 
ποςοςτό 81,794% του μετοχικοφ κεφαλαίου 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 10.713.510 - ποςοςτό 61,71% των παριςταμζνων και 
εκπροςωπουμζνων ψιφων 
Αρικμόσ ψιφων κατά: 6.542.112  
Αποχζσ: 104.750  
 
Θ Ε Μ Α  6ο 
Ανακοινώςεισ και προτάςεισ. 
Εκλογή Μελών Επιτροπήσ Ελζγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 
Μετά από πρόταςθ των μετόχων εκλζχτθκαν κατ’ απόλυτον πλειοψθφία των εν 
αυτι εκπροςωπουμζνων ψιφων , ιτοι 61,71%  των παριςταμζνων και 
εκπροςωποφμενων μετόχων τα ακόλουκα τρία φυςικά πρόςωπα ωσ μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Ελζγχου του άρκρου 44 του Ν. 4449/2017 οι οποίοι πλθροφν τισ υπό του 
νόμου ταςςόμενεσ προχποκζςεισ: 
Φοίβοσ Βρζττασ, Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 
Δικθγόροσ , ωσ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 
Κωνςταντίνοσ Βαρςάμησ, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 
Ανεξάρτθτο Μζλοσ από τθν ελεγχόμενθ οντότθτα κατά τθν ζννοια των διατάξεων 
του Νόμου 3016/2002. 
Θεοδώρα Καλοπλάςτου, τζλεχοσ τθσ Αγοράσ, Πτυχιοφχοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 
του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, Μζλοσ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ακθνϊν, 
(Α’ ΣΑΞΗ) , Ανεξάρτθτο Μζλοσ από τθν ελεγχόμενθ οντότθτα κατά τθν ζννοια των 
διατάξεων του Νόμου 3016/2002   
Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου εκλζχτθκε ο Φοίβοσ Βρζττασ. 
Η Επιτροπι Ελζγχου αποτελεί ανεξάρτθτθ επιτροπι από οποιαδιποτε όργανο τθσ 
εταιρείασ και τα μζλθ τθσ ςτο ςφνολό τουσ διακζτουν αποδεδειγμζνα επαρκι 
γνϊςθ ςτον τομζα που δραςτθριοποιείται θ εταιρεία, τα δε δφο μζλθ τθσ 
Κωνςταντίνοσ Βαρςάμησ και Θεοδώρα Καλοπλάςτου διακζτουν αποδεδειγμζνα 
επαρκι γνϊςθ ςτθ λογιςτικι και ελεγκτικι (διεκνι πρότυπα), προκειμζνου θ 
Επιτροπι να υλοποιεί τισ αρμοδιότθτεσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 44. 
Η κθτεία των μελϊν τθσ Επιτροπισ ορίςτθκε μζχρι τθν επόμενθ Σακτικι Γενικι 
υνζλευςθ των Μετόχων του 2019, όποτε αυτι πραγματοποιθκεί. 
 



Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 17.360.372 - εκπροςωποφντεσ 
ποςοςτό 81,794% του μετοχικοφ κεφαλαίου 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 10.713.510 - ποςοςτό 61,71% των παριςταμζνων και 
εκπροςωπουμζνων ψιφων 
Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 
Αποχζσ: 6.646.862  
Σζλοσ ζλαβαν χϊρα διάφορεσ ανακοινϊςεισ προσ τουσ παριςτάμενουσ μετόχουσ οι 
οποίοι ενθμερϊκθκαν για τθν εν γζνει πορεία τθσ εταιρείασ. 
 


