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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 5 µέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.471.040
µετά ψήφου µετοχές. Εψήφισαν 3 µέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.471.032
µετά ψήφου µετοχές , ήτοι το 89,08% 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 01/01/08-31/12/08
καθώς και οι Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή και η
διανοµή µερίσµατος € 0,25 ανά µετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου
ποσοστού 10% το καθαρό µέρισµα ανά µετοχή θα είναι € 0,225.
Από την 20.03.2009 οι µετοχές της Εταιρίας θα διαπραγµατεύονται στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα απολαβής µερίσµατος.
∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος
Άυλων Τίτλων της Εταιρίας στις 24.03.2009 (record date).
Η ηµεροµηνία ενάρξεως πληρωµή µερίσµατος ορίσθηκε η 31.03.2009.
2) Απαλλάχθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και ο ορκωτός ελεγκτής από κάθε
ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσεως 2008.
3) Εξελέγησαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωµατικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη
διαχειριστική χρήση 2009, µέλη της εταιρίας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και
εγκρίθηκε η αµοιβή τους.
4) Εγκρίθηκε η εκλογή για τα επόµενα τρία χρόνια των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ως κάτωθι :
α) Ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη οι κ.κ. Αθανάσιος Α. Μηλιάς, Αριστείδης
Α. ∆εσποτόπουλος και Θεοφάνης ∆. Σαξώνης ,
β) Ως εκτελεστικά µέλη οι κ.κ. Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, Θεµιστοκλής Ι.
Κορκόντζελος και Αντώνιος Σ. Λεούσης,
γ) Ως µη εκτελεστικό µέλος ο κ. Γεώργιος Ν. Κόντος.
5) Εγκρίθηκε η αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
6) Προεγκρίθηκε η αµοιβή του Γενικού ∆ιευθυντή – µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για το έτος 2009.
7) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23
του κ.ν. 2190/1920, στα µετέχοντα της διευθύνσεως της Εταιρίας µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, στον Γενικό ∆ιευθυντή 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 υλοποίησής τους θα είναι άµεση.

