
 

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

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27/6/2013 
 
 
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 1/1/2012 – 31/12/2012, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών. 
 
Θα παρουσιαστούν 
1) Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο 1/1/2012 - 31/12/2012  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 1/1/2012 – 31/12/2012  
(Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2012 -31/12/2012 
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 για την περίοδο 1/1/2012 - 31/12/2012.   
 
 
2) Έγκριση ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2012. 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει από τα κέρδη της χρήσεως 2012 να σχηµατιστεί 
τακτικό αποθεµατικό ύψους 114.290,44 €. Το υπόλοιπο των κερδών της χρήσεως το οποίο 
αποµένει µετά τον σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού ύψους 181.509,49 € προτείνεται να 
παραµείνει στον λογαριασµό «Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον». 
 
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει µε ψήφους …………….. τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού 
ύψους 114.290,44 € και αποφασίζει το υπόλοιπο κερδών της χρήσεως το οποίο αποµένει µετά 
τον σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού ύψους 181.509,49 € 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 2012 
(1/1/2012 – 31/12/2012). 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους Μετόχους να ψηφίσουν για την απαλλαγή των 
Μελών του ∆.Σ. κ.κ. Γεώργιο Αντύπα, Ιωάννη Στεφανή, Νικόλαο Αγγελόπουλο, Ιωάννη 
Ανδριανόπουλο, Βασίλειο Στεφανή, Σωτήριο Πάνου και Αριστείδη Χρόνη καθώς και τον Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή κο. Ιωάννη Τολιόπουλο από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της 
εταιρικής χρήσης 2012. 
 
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους ……………….. απαλλάσσει τα Μέλη του ∆.Σ. και τον Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012. 
 
 



 

4) Έγκριση αµοιβών και άλλων παροχών προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
για την κλειόµενη χρήση και προέγκριση αµοιβών και άλλων παροχών προς τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι για την κλειόµενη χρήση δόθηκαν αµοιβές σε 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως εξής: Αντύπας Γεώργιος € 130.200, Ιωάννης Στεφανής € 
130.200, Ανδριανόπουλος  Ιωάννης € 20.000, Στεφανής Βασίλειος € 20.000, Πάνου Σωτήριος € 
10.000, Ξανθόπουλος Γεώργιος € 5.000 και Σµυρνής ∆ηµήτριος € 10.000, συνολικού ποσού € 
325.400 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 προέγκρισή της για αµοιβές µελών 
∆ιοικητικού Συµβουλίου που αφορούν την τρέχουσα χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013 συνολικού 
ύψους € 325.400 πλέον αναλογούντα φόρου και χαρτοσήµου. 
 
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους ……………….. εγκρίνει τις ως άνω αµοιβές που δόθηκαν προς τα 
προαναφερθέντα µέλη του ∆.Σ. για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012 και προενέκρινε ως 
σύνολο αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013 το ποσό 
των € 325.400 πλέον αναλογούντα φόρου και χαρτοσήµου και εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο να καθορίσει τις επί µέρους αµοιβές καθώς και τον χρόνο καταβολής τους. 
 
5) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2013 και έγκριση της αµοιβής τους. 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαβών το λόγο προτείνει να οριστεί ως τακτικός Ελεγκτής ο 
Κος Ιωάννης Τολιόπουλος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381) και αναπληρωµατική η Κα.Χρυσούλα 
Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS A.E.» 
µε ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιηµένων και µη οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 
2013. 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 τακτικό Ελεγκτή τον Κο. Ιωάννη 
Τολιόπουλο (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381) και αναπληρωµατική την Κα.Χρυσούλα Τσακαλογιάννη 
(Α.Μ.ΣΟΕΛ 23811), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS A.Ε.» µε ΑΜΕΟΕ 148, 
για τον έλεγχο των ενοποιηµένων και µη οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2013. 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 Εταιρίας, να µετέχουν σε 
∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεµένων) εταιριών 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)  
εταιριών 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)  εταιριών που 
επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 
 
 
6) ∆ιάφορα θέµατα και Ανακοινώσεις. 
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει άλλο θέµα εκ µέρους του και εκ 
µέρους της ∆ιοικήσεως το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και ληφθεί απόφαση και ρώτησε τους 
µετόχους αν έχουν να προτείνουν άλλο θέµα για συζήτηση και κανένας µέτοχος δεν είχε κάποια 
πρόταση. 


