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Aπαιτούµενη απαρτία για λήψη αποφάσεων επί των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:
Απαιτούµενη πλειοψηφία:

1)Επικύρωση Εκλογής
παραιτηθέντων

Μελών

1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου
50% +1 ψήφος των παρισταµένων

∆ιοικητικού

Συµβουλίου

σε

αντικατάσταση

Επί του θέµατος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος
απευθυνόµενος προς τη Γενική Συνέλευση ενηµέρωσε αυτήν σχετικά µε την εκλογή νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου σε συνέχεια παραιτήσεων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
H Γενική Συνέλευση µε ψήφους ……………………επικυρώνει την εκλογή των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.
Επί του θέµατος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος
αναφέρθηκε στο άρθρο 37 «Επιτροπή Ελέγχου» του Ν. 3693/2008 περί ελέγχων ετησίων και
ενοποιηµένων λογαριασµών, που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2006/43. Σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω διάταξη:
Άρθρο 37
Επιτροπή Ελέγχου
1. Κάθε οντότητα δηµοσίου ενδιαφέροντος συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, που
αποτελείται από δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
του οργάνου διοίκησης της. Όλα τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική
Συνέλευση των µετόχων ή εταίρων, το δε ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος της Επιτροπής
Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγµένη επαρκή γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής.
Ενόψει της ανωτέρω υποχρέωσης εκ του νόµου, η Γενική Συνέλευση,µε ψήφους …………… ,
εξέλεξε τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου.
3) Έγκριση Συµβάσεων & Ιδιωτικών Συµφωνητικών που εµπίπτουν στην έννοια του
άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαβών το λόγο προτείνει όπως εγκριθούν από την Γενική
Συνέλευση οι Συµβάσεις και τα Ιδιωτικά Συµφωνητικά που εµπίπτουν στην έννοια του άρθρου
23α Κ.Ν. 2190/1920, τα οποία έχουν υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση.
Επί του εν λόγω θέµατος η Γενική Συνέλευση µε ψήφους ……………..ενέκρινε τις Συµβάσεις και
τα Ιδιωτικά Συµφωνητικά που υποβλήθηκαν σε αυτήν και εµπίπτουν στην έννοια του άρθρου
23α Κ.Ν. 2190/1920.

4) ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις.

