
 

  ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΧΟΛΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26/6/2015 
 
 
Aπαιτούµενη απαρτία για λήψη αποφάσεων επί των 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: 

1/5 (20%)  του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου 

Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταµένων 
 
 

1) Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 
εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών. 
 
Θα παρουσιαστούν 
1) Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο 1/1/2014 - 31/12/2014  που περιλαµβάνει: 
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
µε τις επ΄αυτών Σηµειώσεις 
- ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
- ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
2) Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2014 – 31/12/2014  
(Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2014 -31/12/2014 
είναι ήδη αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.perseusgroup.gr) 
 
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει µε ψήφους ……………την Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και τα 
Στοιχεία και Πληροφορίες µε τις επ’ αυτών σηµειώσεις για την περίοδο 1/1/2014 - 31/12/2014.   
 
2) Έγκριση ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2014. 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει από τα κέρδη της χρήσεως 2014 να σχηµατιστεί 
τακτικό αποθεµατικό ύψους 178.706,28 €. Το υπόλοιπο των κερδών της χρήσεως το οποίο 
αποµένει µετά τον σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού συνολικού ύψους 24.332.002,45 € 
προτείνεται να παραµείνει στον λογαριασµό «Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον». 
 
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει µε ψήφους …………… τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού 
ύψους 178.706,28 € και αποφασίζει το υπόλοιπο κερδών της χρήσεως το οποίο αποµένει µετά 
τον σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού συνολικού ύψους 24.332.002,45 € να παραµείνει 
στον λογαριασµό «Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον». 
 
3) Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 
από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 
(1/1/2014 – 31/12/2014). 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους Μετόχους να ψηφίσουν για την απαλλαγή των 
Μελών του ∆.Σ. κ.κ. Γεώργιο Αντύπα, Ιωάννη Στεφανή, Ιωάννη Ανδριανόπουλο, Αριστείδη 
Χρόνη, Γεώργιο Ξανθόπουλο, Βασίλειο Στεφανή, Σωτήριο Πάνου και ∆ηµήτριο Σµυρνή καθώς 
και την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα. Χρυσούλα Γ.Τσακαλογιάννη από κάθε ευθύνη 
αποζηµίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014. 
 
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους …………… απαλλάσσει τα Μέλη του ∆.Σ. και την Ορκωτή 
Ελέγκτρια Λογίστρια από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 
2014. 
 
 
 
 



 

 
4) Έγκριση αµοιβών και άλλων παροχών προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προέγκριση αµοιβών και άλλων 
παροχών προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα χρήση 
(1/1/2015 – 31/12/2015). 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 
δόθηκαν αµοιβές σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνολικού ποσού € …………… πλέον 
αναλογούντα φόρου και χαρτοσήµου και ζητά από την παρούσα Γενική Συνέλευση των µετόχων 
να τις εγκρίνουν.  
Περαιτέρω ο Πρόεδρος ζητά από την Γενική Συνέλευση την έγκρισή της για αµοιβές µελών 
∆ιοικητικού Συµβουλίου που αφορούν την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 συνολικού ύψους € 
…………… µετά την αφαίρεση των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων. 
 
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους …………… εγκρίνει τις ως άνω αµοιβές που δόθηκαν προς τα 
µέλη του ∆.Σ. για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προενέκρινε ως σύνολο αµοιβών µελών 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 το ποσό των € …………… µετά 
την αφαίρεση των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
να καθορίσει τις επί µέρους αµοιβές καθώς και τον χρόνο καταβολής τους. 
 
5) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 και 
έγκριση της αµοιβής τους. 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαβών το λόγο προτείνει να οριστεί ως τακτική Ελεγκτής η 
Κα. Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωµατικός ο Κος Ιωάννης Γ. 
Τολιόπουλος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «Baker Tilly Greece VNT SA» µε 
ΑΜ.ΣΟΕΛ 174, για τον έλεγχο των ενοποιηµένων και µη οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 
2015. Περαιτέρω ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει όπως η αµοιβή των ελεγκτών να ορισθεί 
η ελάχιστη αµοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους …………… ορίζει ως τακτική Ελεγκτή την Κα.Χρυσούλα Γ. 
Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωµατικό τον Κο Ιωάννη Γ. Τολιόπουλο 
(Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «Baker Tilly Greece VNT SA» µε ΑΜ.ΣΟΕΛ 
174, για τον έλεγχο των ενοποιηµένων και µη οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Ως 
αµοιβή των ελεγκτών ορίστηκε η ελάχιστη αµοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό 
Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
6) Χορήγηση αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να µετέχουν σε 
∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεµένων) εταιρειών που επιδιώκουν 
όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την παροχή στα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου άδειας να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεµένων) 
εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 
 
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους …………… παρέχει στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 
άδεια να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεµένων) εταιρειών που 
επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 
 
7) Επικύρωση εκλογής µέλους ∆.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 
 
Με την από 27/10/2014 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας εξελέγη ο κ. Χρόνης Ιωάν. Αριστείδης 
ως µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους κ. 
Ξανθόπουλου Γεώργιου. 
 



 

Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους …………… επικυρώνει την εκλογή του κ. Χρόνη Ιωάν. Αριστείδη 
ως µη εκτελεστικού µέλους του ∆.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους κ. 
Ξανθόπουλου Γεώργιου. 
 
8) Λήψη απόφασης και έγκριση για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας µε 
αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας ορίζεται «Η διάρκεια της Εταιρείας 
λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2018». Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την παράταση 
της διάρκειας της Εταιρείας για 50 επιπλέον χρόνια µε αντίστοιχη τροποποίηση του 
Καταστατικού. 
 
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους …………… εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για 
50 επιπλέον χρόνια µε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. 
 
9) Αναδιάρθρωση µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων. 
 
Στα πλαίσια της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και της άριστης συνεργασίας µε την 
κύρια δανείστρια Τράπεζα της, η εταιρεία διαπραγµατεύεται την αναδιάρθρωση των 
µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων µέσω αναχρηµατοδότησης του υφιστάµενου δανεισµού.  
 
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους …………… εγκρίνει την αναδιάρθρωση των µακροπρόθεσµων 
τραπεζικών δανείων µέσω αναχρηµατοδότησης του υφιστάµενου δανεισµού.  
 
10) Συγχώνευση µε θυγατρικές εταιρείες. 
 
Η συγχώνευση της εταιρείας µε τις δύο θυγατρικές της «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΒΕΕ» και «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΓΕΕ» βρίσκεται στο τελικό στάδιο και 
αναµένεται στο προσεχές διάστηµα η υπογραφή του σχετικού συµβολαίου.  
 
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους …………… εγκρίνει την συγχώνευση της εταιρείας µε τις δύο 
θυγατρικές της «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΒΕΕ» και 
«Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΓΕΕ» 
 
11) Τροποποίηση της Σύµβασης προµήθειας τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. – 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 
 
∆υνάµει του µε ηµεροµηνία 18.07.2007 Ιδιωτικού Συµφωνητικού Προµήθειας Ιχθυοτροφών, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε την 30.05.2008, µεταξύ αφενός της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία 
Σελόντα ΑΕΓΕ» και αφετέρου της εταιρείας «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ∆ιατροφής ΑΕΒΕ» 
συµφωνήθηκε η παροχή ιχθυοτροφών από την ΠΕΡΣΕΥΣ στην ΣΕΛΟΝΤΑ. Ήδη γίνεται 
διαπραγµάτευση για την τροποποίηση των όρων του και ιδίως της διάρκειας αυτού.  
 
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους …………… εγκρίνει την τροποποίηση της Σύµβασης προµήθειας 
τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 
 
 
12) ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. 


