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Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστηµα της Alpha Bank, Σταδίου
40, 3ος όροφος, παραβρέθηκαν και ψήφισαν 2 µέτοχοι που εκπροσωπούσαν
12.969.279 µετά ψήφου µετοχές, ήτοι το 92,64% επί του συνόλου των µετοχών της
εταιρίας.
Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα
τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παµψηφεί και οµόφωνα
οι κατωτέρω αποφάσεις:
1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσεως 01.01.201131.12.2011 καθώς και οι Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού
Ελεγκτή .
Αποφασίσθηκε η µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2011.
2) Απαλλάχθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε
ευθύνη για τα πεπραγµένα της διαχειριστικής χρήσεως 2011.
3) Λόγω λήξεως της θητείας του,εκλέχθηκε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο:
α) Από τα εκτελεστικά µέλη κ.κ. Θεµιστοκλή Κορκόντζελο , Αντώνιο Λεούση και
την κα Μαριάννα Αντωνίου
β) Από τα µη εκτελεστικά µέλη κ.κ. Κωνσταντίνο ∆ορκοφίκη και Αθανάσιο
Συρράκο και
γ) Από τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη κ.κ. Αριστείδη ∆εσποτόπουλο και
Γεώργιο Κρέπη.
4) Εγκρίθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν.3693/2008
αποτελούµενη από τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου κ.κ. Αριστείδη ∆εσποτόπουλο, Γεώργιο Κρέπη και Αθανάσιο
Συρράκο.
5) Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τη διαχειριστική
χρήση 2012 και εγκρίθηκε η αµοιβή αυτής.
6) Εγκρίθηκε η αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και προεγκρίθηκε η
αµοιβή του Προέδρου αυτού καθώς και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
7) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23
του Ν.2190/1920, στα µετέχοντα της διευθύνσεως της Εταιρίας µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους ∆ιευθυντές της Εταιρίας, να µετέχουν σε
∆ιοικητικά Συµβούλια ή και στη ∆ιεύθυνση εταιριών του Οµίλου, που επιδιώκουν
παρόµοιους σκοπούς.

Για όλα τα ανωτέρω θέµατα η υλοποίησή τους θα είναι άµεση.

