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ΙΛΥ∆Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Σχέδιο προτεινοµένων αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως 

της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2011, 

σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 

 

Θέµα 1ο: Υποβολή προς έγκριση της Ετησίας Εκθέσεως του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονοµικές 

Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 

31.12.2010).     

   

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα/µε πλειοψηφία ….% επί του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την Ετήσια Έκθεση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2011, καθώς και 

την από 30 Μαρτίου 2011 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της 

Εταιρείας κ. Σεραφείµ ∆. Μακρή.     

 

Θέµα 2ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων που 

αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) καθώς και της 

ετήσιας Οικονοµικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση.   

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα/µε πλειοψηφία ….% επί του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τις ετήσιες Οικονοµικές 

Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 

2010 (01.01.2010-31.12.2010) και συνολικά την ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για την εν λόγω χρήση.    

 

Θέµα 3ο: Έγκριση της διαθέσεως (διανοµής) κερδών και παροχή προς το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα/µε πλειοψηφία ….% επί του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την διάθεση (διανοµή)  
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κερδών της εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και ειδικότερα 

ενέκρινε την µη διανοµή οιουδήποτε µερίσµατος προς τους µετόχους της 

Εταιρείας από τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως 2010 (01.01.2010-

31.12.2010), λόγω της εµφάνισης ζηµιογόνου αποτελέσµατος.  

 

Θέµα 4ο: Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών 

της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και για την 

διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και 

για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2010. 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα/µε πλειοψηφία ….% επί του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την απαλλαγή των µελών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη 

αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόµενης 

εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες 

Οικονοµικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.  

 

Θέµα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών και αποζηµιώσεων στα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για 

τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισµός νέων αµοιβών και 

µισθών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2011 

(01.01.2011-31.12.2011). 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα/µε πλειοψηφία ….% επί του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τις αµοιβές των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2010 

(01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, 

συνολικού ύψους 13.500,00 Ευρώ (µικτές αποδοχές) και προενέκρινε τις 

αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2011 

(01.01.2011-31.12.2011) και µέχρι την επόµενη ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση, οι οποίες µικτές αµοιβές θα είναι ύψους 13.000,00 Ευρώ (µικτές 

αποδοχές).  
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Θέµα 6ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωµατικού Ορκωτού 

Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

(ετήσιες και εξαµηνιαίες) της χρήσεως 2011 και καθορισµός της αµοιβής 

αυτών. 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε οµόφωνα/µε πλειοψηφία ….% επί του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως Ελεγκτές της χρήσεως 

2011 (01.01.2011-31.1.22011) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαµηνιαίων 

(εταιρικών και ενοποιηµένων) Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας τα 

ακόλουθα µέλη της εγγεγραµµένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής 

Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ και συγκεκριµένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός 

Ελεγκτής – Λογιστής κ. Σεραφείµ Μακρής του ∆ηµητρίου µε αριθµό Μητρώου 

Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 και β) Αναπληρωµατικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής – 

Λογιστής κ. Χρήστος Μενελάου του Αποστόλου µε αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 

13911. Ως αµοιβή των Ελεγκτών ορίστηκε το ποσό που προβλέπεται από τον 

τιµοκατάλογο της Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ, στο δυναµικό της οποίας ανήκουν οι 

ανωτέρω δύο Ορκωτοί Ελεγκτές.            

  

Θέµα 7ο: Ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης της αιτήσεως της 

Εταιρείας για υπαγωγή  του 3ετούς Επιχειρηµατικού της Σχεδίου συνολικής 

δαπάνης 5.000.000,00 Ευρώ, στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου 

3299/2004  [Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση  (ε), υποπερίπτωση (xi)], 

επικύρωση των σχετικών προς τούτο ενεργειών και αποφάσεων του ∆.Σ. της 

Εταιρείας και παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας  για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.   

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αφού προηγήθηκε λεπτοµερής ενηµέρωση σχετικά µε την 

πορεία υλοποιήσεως της εκ µέρους της Εταιρείας υποβληθείσας αιτήσεως για 

την υπαγωγή του 3ετους Επιχειρηµατικού της Σχεδίου συνολικής δαπάνης 

5.000.000,00 Ευρώ, στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004  

[Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση  (ε), υποπερίπτωση (xi)], επικύρωσε  

οµόφωνα/µε πλειοψηφία ….% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας τις σχετικές προς τούτο  ενέργειες και αποφάσεις του ∆.Σ. της 

Εταιρείας  που έχουν λάβει χώρα αναφορικά µε την συγκεκριµένη αίτηση και 
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παράλληλα παρείχε προς το ∆.Σ. της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις , 

ώστε να ενεργήσει πάν ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών 

διαδικασιών µε σκοπό την  έγκριση της ως άνω υπαγωγής.   

 

Θέµα 8ο: Λοιπά θέµατα - ∆ιάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις. 

 


