
 
 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2005 
 

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/6/2005 
 
Συνήλθε σήµερα 23/6/2005 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΑΕ στην 
οποία συµµετείχαν Μέτοχοι κοµιστές 41.513.611 µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 
63,41% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.  
 
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε την ως άνω απαρτία 63,41% έλαβε οµόφωνα τις παρακάτω 
αποφάσεις: 
Ενέκρινε στο σύνολό τους τις Οικονοµικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) για τη χρήση 
2004 όπως αυτές δηµοσιεύθηκαν στον Τύπο 1/6/2005 και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στο Ετήσιο 
∆ελτίο, το οποίο διανεµήθηκε στους παρευρισκοµένους Μετόχους.   
 
Μετά την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση µε ονοµαστική ψηφοφορία, 
απάλλαξε τα Μέλη του ∆.Σ. και τον Ελεγκτή κ. Θεοδωρόπουλο από κάθε ευθύνη ή αποζηµίωση 
απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2004. 
 
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού, µε ηµεροµηνία 
31/3/2004, της απορροφηθείσας εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και απάλλαξε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους Ελεγκτές της από  κάθε 
σχετική ευθύνη ή αποζηµίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την 
περίοδο 1-1-2004 έως 3-12-2004, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών της συγχώνευσης. 
Ενέκρινε επίσης και τον Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τον οποίο θα διανεµηθεί 
µέρισµα ύψους 0,12 ευρώ ανά µετοχή στους δικαιούχους Μετόχους οι οποίοι  είναι οι κάτοχοι 
µετοχών της Εταιρείας στο κλείσιµο της συνεδρίασης της 23ης Ιουνίου 2005. Ειδικότερα η Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η διανοµή του µερίσµατος γίνει από την Τράπεζα 
Πειραιώς, µέσω των εξουσιοδοτηµένων χειριστών των δικαιούχων Μετόχων στο Σ.Α.Τ. και όρισε 
ως ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής τη ∆ευτέρα 8 Αυγούστου 2005.   
 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης, για την πλέον εύρυθµη και αποτελεσµατικότερη άσκηση των 
καθηκόντων του, την αύξηση του ανωτάτου αριθµού των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από 9 
σε 12 καθώς και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 19 του Καταστατικού. 
 
Στη συνέχεια εξέλεξε παµψηφεί από τα µέλη της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» τον 
κ. ∆ιονύσιο Θεοδωρόπουλο ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2005 και αναπληρωτή τον κ. 
∆ιονύσιο Μεντζελόπουλο. 
 
Η Γενική Συνέλευση παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συµµετοχή Μελών του ∆.Σ. και 
∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη ∆ιοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται µε 
οποιοδήποτε τρόπο µε την Εταιρεία. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στην εξάπλωση των εργασιών του Οµίλου στο εξωτερικό η 
οποία, πέρα από τα έργα του κατασκευαστικού τοµέα,  συνίσταται και στην έντονη δραστηριότητα 
στον τοµέα του real estate µε την αγορά ακινήτων προς ανάπτυξη. 


