Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων
ΘΕΜΑ 1Ο:
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων)
για την χρήση 2019, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή
Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 (Εταιρικές και Ενοποιημένες)
που περιλαμβάνουν:
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
με τις επ΄αυτών Σημειώσεις
 Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους
 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Δήμητρας Παγώνη της Ελεγκτικής Εταιρείας
GRANT THORNTON.
( Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.gekterna.com)
Το ΔΣ θα εισηγηθεί την έγκριση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους …………….. τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις και των
επ’αυτών ως άνω Εκθέσεων.
ΘΕΜΑ 2ο :
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2019.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2019 από τα
Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου
Μπενόπουλου, Γεώργιου Περιστέρη, Κωνσταντίνου Βαβαλέτσκου, Εμμανουήλ Βράιλα, Εμμανουήλ
Μουστάκα, Γεωργίου Περδικάρη, Απόστολου Ταμβακάκη, Gagik Apkarian, Σπυρίδωνα Καπράλου,
Πηνελόπη Λαζαρίδου (από 9/12/19) και Αθανάσιου Σκορδά (από 9/12/19).

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ……………. εγκρίνει την εισηγητική πρόταση.
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ΘΕΜΑ 3ο:
Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από
την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Δήμητρας
Παγώνη από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων της για την
χρήση 2019.
Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία με ψήφους ……………….. απαλλάσσει τον Ελεγκτή από κάθε
ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2019.
ΘΕΜΑ 4ο:
Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός αμοιβής τους
Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON
για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2020 και αμοιβή επί τη
βάσει της αντίστοιχης του 2019 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ………………. την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας GRANT
THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2020 και
αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2019 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του
ελέγχου.

ΘΕΜΑ 5ο:
Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση
2019.
Μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας,
προς το διοικητικό συμβούλιο, τίθεται υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η
έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019. Η υποβαλλόμενη προς
συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ………………. την έκθεση αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση
του 2019.
ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία
μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, διάρκειας είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και
την 7η Ιουλίου 2022 με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά ευρώ (€ 0,30) και ανώτατη τιμή τριάντα
ευρώ (€ 30) ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ……... την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι τη συμπλήρωση
του ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα
λεπτά του ευρώ (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός
χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 7η Ιουλίου 2022, και
εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως
άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.
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ΘΕΜΑ 7ο:
Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος
Η Διοίκηση ενημερώνει τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία
των εργασιών της Εταιρείας.

Aπαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων 1-6 της ημερήσιας διάταξης:
20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου
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