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Αποφάςεισ Ετιςιασ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων  

 

Θ Ανϊνυμθ Εταιρεία με τθν επωνυμία «ΙΛΤΔΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ» και τον διακριτικό 

τίτλο «ΙΛΤΔΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ Α.Ε.» (καλουμζνθ εφεξισ για λόγουσ ςυντομίασ ωσ 

«Εταιρεία»), ανακοινϊνει ότι τθν 1θ  Ιουλίου 2022, θμζρα Παραςκευι και ώρα 17:00, 

πραγματοποιικθκε ςτα γραφεία τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ (οδόσ Αδριανείου αρικ. 29, Διμοσ 

Ακθναίων Αττικισ), θ Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ, ςτθν οποία 

παρζςτθςαν, αυτοπροςϊπωσ ι δι’ αντιπροςϊπου, μζτοχοι εκπροςωποφντεσ 5.714.811 

κοινζσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ και ιςάρικμα δικαιϊματα ψιφου, ιτοι ποςοςτό 69,47% επί 

ςυνόλου 8.226.132 μετοχϊν και ιςαρίκμων δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ. 

 

Θ Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ ζλαβε τισ εξισ αποφάςεισ 

επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ, όπωσ αυτζσ οι αποφάςεισ παρουςιάηονται με 

βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ ανά κζμα, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο 

άρκρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία ζχουν αναρτθκεί και ςτθν νόμιμα 

καταχωρθμζνθ ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ (http://www.ilyda.com).   

 

Στο 1ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τισ ετιςιεσ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ που αφοροφν 

ςτθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και ςυνολικά τθν ετιςια 

Οικονομικι Ζκκεςθ για τθν εν λόγω χριςθ, θ οποία ςυνετάγθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

ιςχφοντοσ κανονιςτικοφ πλαιςίου και τισ απαιτιςεισ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Θλεκτρονικοφ 

Μορφότυπου (European Single Electronic Format) και δθμοςιεφκθκε τόςο με ανάρτθςθ ςτθ 

νόμιμα καταχωρθμζνθ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Εταιρείασ 

(http://www.ilyda.com), όςο και με αποςτολι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ρυκμιηόμενθσ αγοράσ, 

ςτθν οποία διαπραγματεφονται οι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ (http://www.athexgroup.gr), 

κακϊσ και ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 5.714.811 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 69,47%  

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

Στο 2ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τθν ετιςια Ζκκεςθ Διαχειρίςεωσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου, θ οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλιρου ςτο Πρακτικό του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου τθσ Εταιρείασ τθσ 28θσ Απριλίου 2022, κακϊσ και τθν από 29 Απριλίου 2022 

Ζκκεςθ Ελζγχου του Ορκωτοφ Ελεγκτι-Λογιςτι τθσ Εταιρείασ κ. εραφείμ Δ. Μακρι (ΑΜ 

ΟΕΛ 16311), αναφορικά με τισ ετιςιεσ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ κλειόμενθσ 

εταιρικισ χριςεωσ 2021 (01.01.2021-31.12.2021).  

http://www/
http://www.ilyda.com/
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Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 5.714.811 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 69,47%  

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

Στο 3ο κζμα υπεβλικθ προσ το ςϊμα των μετόχων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 

44 παρ. 1 περ. κϋ του ν. 4449/2017, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του από το άρκρο 

74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνϊςκθκε θ Ετιςια Ζκκεςθ Πεπραγμζνων τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου για τθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 (01.01.2021-31.12.2021), επί 

ςκοπϊ πλιρουσ, επαρκοφσ και εμπεριςτατωμζνθσ ενθμζρωςθσ των μετόχων αναφορικά με 

το ζργο τθσ Επιτροπισ κατά τθ διάρκεια τθσ εν λόγω χριςεωσ.  

 

Στο 4ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τθ διάκεςθ (διανομι) των αποτελεςμάτων τθσ κλειόμενθσ 

εταιρικισ χριςεωσ 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και ειδικότερα ενζκρινε τθ μθ διανομι 

(καταβολι) οιουδιποτε μερίςματοσ προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ, επί ςκοπϊ 

διατιρθςθσ τθσ κεφαλαιακισ κζςεωσ και επάρκειασ τθσ Εταιρείασ, περαιτζρω ενίςχυςθσ 

τθσ ρευςτότθτασ και μείωςθσ και εκμθδζνιςθσ του υφιςτάμενου τραπεηικοφ δανειςμοφ 

αυτισ.  

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 5.714.811 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 69,47%  

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

Στο 5ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα και ςυνεπεία ψθφοφορίασ που διενεργικθκε με 

ονομαςτικι κλιςθ των μετόχων, τθν ςυνολικι διαχείριςθ που ζλαβε χϊρα κατά τθ διάρκεια 

τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν 31.12.2021, κακϊσ και τθν απαλλαγι των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν-

Λογιςτϊν τθσ Εταιρείασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα και τθν εν γζνει 

διαχείριςθ τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ χριςεωσ 2021 (01.01.2021-31.12.2021), κακϊσ και για 

τισ ετιςιεσ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εν λόγω χριςεωσ. 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 5.714.811 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 69,47%  

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 
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Στο 6ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα, κατόπιν ςχετικισ ειςθγιςεωσ-προτάςεωσ τθσ Επιτροπισ 

Ελζγχου, τθν εκλογι τθσ εγγεγραμμζνθσ ςτο Δθμόςιο Μθτρϊο του άρκρου 14 του ν. 

4449/2017 Ελεγκτικισ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΤΝΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΣΟΙ ΛΟΓΙΣΕ 

ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ» (AM ΟΕΛ 125) για τθν διενζργεια του 

υποχρεωτικοφ ελζγχου των ετιςιων και εξαμθνιαίων Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων 

για τθν τρζχουςα εταιρικι χριςθ 2022 (01.01.2022-31.12.2022). 

θμειϊνεται ότι θ ωσ άνω Ελεγκτικι Εταιρεία κα αναλάβει παράλλθλα και τθν διαδικαςία 

ζκδοςθσ του ετθςίου φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ και τθσ ζκκεςθσ φορολογικισ 

ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ 2022, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ 

του άρκρου 65Α του ν. 4174/2013.  

Σζλοσ, με τθν αυτι ομόφωνθ απόφαςι τθσ θ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων παρείχε προσ 

το Διοικθτικό υμβοφλιο τθ ςχετικι εξουςιοδότθςθ να προβεί ςε οριςτικι ςυμφωνία με τθν 

ωσ άνω Ελεγκτικι Εταιρεία αναφορικά με το φψοσ τθσ αμοιβισ τθσ, για τον ανατικζμενο ςε 

αυτιν ζλεγχο τθσ τρζχουςασ εταιρικισ χριςεωσ και τθν ζκδοςθ του φορολογικοφ 

πιςτοποιθτικοφ, κακϊσ επίςθσ και να αποςτείλει ςτθν εκλεγείςα Ελεγκτικι Εταιρεία τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ-εντολι εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ εκλογισ τθσ. 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 5.714.811 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 69,47%  

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

Στο 7ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα το ςφνολο των αμοιβϊν, μιςκϊν, αποηθμιϊςεων και λοιπϊν 

εν γζνει παροχϊν, οι οποίεσ κατεβλικθςαν, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ και ιςχφουςα 

Πολιτικι Αποδοχϊν, προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου (εκτελεςτικά και μθ) για τισ 

υπθρεςίεσ που παρείχαν προσ τθν Εταιρεία κατά τθν διάρκεια τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ 

χριςεωσ 2021 (01.01.2021-31.12.2021).  

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 5.714.811 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 69,47%  

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

Στο 8ο κζμα ψιφιςε ομόφωνα κετικά τθν Ζκκεςθ Αποδοχϊν τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ 

χριςεωσ 2021 (01.01.2021- 31.12.2021), θ οποία ςυνετάγθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 112 του ν. 4548/2018, περιζχει ολοκλθρωμζνθ επιςκόπθςθ του ςυνόλου των 

αποδοχϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου (εκτελεςτικϊν και μθ), 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Διευκφνοντοσ υμβοφλου, και επεξθγεί τον τρόπο με τον οποίο 
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υλοποιικθκε θ Πολιτικι Αποδοχϊν τθσ Εταιρείασ για το αμζςωσ προθγοφμενο οικονομικό 

ζτοσ. 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 5.714.811 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 69,47%  

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

Στο 9ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τισ αμοιβζσ, μιςκοφσ, αποηθμιϊςεισ και λοιπζσ εν γζνει 

παροχζσ, οι οποίεσ κα καταβλθκοφν προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου κατά τθν 

τρζχουςα εταιρικι χριςθ 2022 (01.01.2022-31.12.2022), και οι οποίεσ τελοφν ςε 

ςυμμόρφωςθ και ευκυγράμμιςθ με τισ προβλζψεισ τθσ εγκεκριμζνθσ και ιςχφουςασ 

Πολιτικισ Αποδοχϊν τθσ Εταιρείασ, ενϊ με τθν αυτι ομόφωνθ απόφαςι τθσ παρείχε τθν 

ςχετικι άδεια για προκαταβολι των εν λόγω αμοιβϊν ςτα ωσ άνω πρόςωπα για το χρονικό 

διάςτθμα μζχρι τθν επόμενθ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 109 του ν. 4548/2018, όπωσ ιςχφει. 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 5.714.811 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 69,47%  

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

Στο 10ο κζμα επικφρωςε ομόφωνα τθν κατάργθςθ και λφςθ τόςο του με αρικμό 

559/11.04.2017 προςυμφϊνου πωλιςεωσ ακινιτου τθσ υμβολαιογράφου Ακθνϊν 

Γεωργίασ Μπλάνα, όςο και τθσ με αρικμό 16153/19.03.2019 πράξεωσ παρατάςεωσ 

προκεςμίασ προςυμφϊνου πωλιςεωσ ακινιτου του υμβολαιογράφου Ακθνϊν 

Αλζξανδρου Μπουρνόηου, που καταρτίςκθκαν μεταξφ τθσ Εταιρείασ και προςϊπων, τα 

οποία εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 99 του ν. 4548/2018, αναφορικά με τθν 

απόκτθςθ εκ μζρουσ τθσ Εταιρείασ οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ που βρίςκεται ςε αγροτεμάχιο 

κείμενο ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Αφιδνϊν του Διμου Ωρωποφ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Ανατολικισ Αττικισ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ αντί ςυνολικοφ τιμιματοσ 500.000,00 Ευρϊ, 

προκειμζνου το καταρτιςκζν προςφμφωνο να καταςτεί παντελϊσ ανίςχυρο και χωρίσ 

κανζνα ζννομο αποτζλεςμα ωσ προσ επιδιωκόμενθ μεταβίβαςθ. 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 5.714.811 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 69,47%  

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 
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Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

Στο 11ο κζμα ανακοινϊκθκε προσ το ςϊμα των μετόχων θ εκλογι του κ. Παναγιϊτθ 

Μάλλιου του Αναςταςίου, ωσ νζου ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου, ςτθ κζςθ και για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ (ιτοι μζχρι τθν 09.07.2026) του 

παραιτθκζντοσ ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ αυτοφ κ. Φίλιππου Κοφτςικου του 

Αδαμαντίου, θ οποία πραγματοποιικθκε κατά τθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

τθσ 6θσ Οκτωβρίου 2021, αφοφ προθγουμζνωσ ελιφκθ υπόψιν θ ςχετικι ειςιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ Αποδοχϊν και Ανάδειξθσ Τποψθφιοτιτων τθσ Εταιρείασ.  

Κατόπιν τοφτων και αφοφ θ Γενικι υνζλευςθ ιλεγξε, διαπίςτωςε και επιβεβαίωςε εκ νζου:  

(α) τθ ςυνδρομι ςτο πρόςωπο του νζου μζλουσ των κριτθρίων ατομικισ και ςυλλογικισ 

καταλλθλότθτασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του ν. 4706/2020 και τθσ με 

αρικμό 60/18.09.2020 Εγκυκλίου τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, κακϊσ και τισ προβλζψεισ 

τθσ ιςχφουςασ και εγκεκριμζνθσ Πολιτικισ Καταλλθλότθτασ τθσ Εταιρείασ,  

(β) τθν πλιρωςθ εκ μζρουσ του νζου μζλουσ των προχποκζςεων ανεξαρτθςίασ, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπωσ ιςχφει, ιτοι:  

(i) τθ μθ κατοχι άμεςα ι ζμμεςα ποςοςτοφ δικαιωμάτων ψιφου μεγαλφτερου του 0,5% 

του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ και  

(ii) τθν απαλλαγι από οικονομικζσ, επιχειρθματικζσ, οικογενειακζσ ι άλλου είδουσ ςχζςεισ 

εξάρτθςθσ, οι οποίεσ μποροφν να επθρεάςουν τισ αποφάςεισ και τθν ανεξάρτθτθ και 

αντικειμενικι κρίςθ του,  

(γ) τθ μθ ςυνδρομι ςτο πρόςωπο του νζου μζλουσ του κωλφματοσ τθσ διάταξθσ του 

άρκρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπωσ ιςχφει, ιτοι τθσ μθ ζκδοςθσ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ, 

πριν τθν εκλογι του, τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ που αναγνωρίηει τθν υπαιτιότθτά 

του για ηθμιογόνεσ ςυναλλαγζσ εταιρείασ ι μθ ειςθγμζνθσ εταιρείασ του ν. 4548/2018 με 

ςυνδεδεμζνα μζρθ,  

(δ) τθ μθ ςυνδρομι ςτο πρόςωπο του νζου μζλουσ κωλυμάτων/αςυμβιβάςτων που 

τίκενται από τισ διατάξεισ του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου περί εταιρικισ 

διακυβζρνθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του εφαρμοηομζνου από τθν Εταιρεία Ελλθνικοφ 

Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και τθσ Πολιτικισ 

Καταλλθλότθτασ τθσ Εταιρείασ,   

(ε) τθν πλιρωςθ τθσ τικζμενθσ από τθ διάταξθ του άρκρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 

προχπόκεςθσ περί του ελαχίςτου αρικμοφ των ανεξαρτιτων μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου,  

(ςτ) τθ ςυμμόρφωςθ με τθ νομοκετικι πρόβλεψθ του άρκρου 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020, 

περί επαρκοφσ εκπροςωπιςεωσ ανά φφλο ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο και  

(η) τθ ςυμμόρφωςθ με τα κριτιρια πολυμορφίασ (diversity) που υιοκετεί και εφαρμόηει θ 

Εταιρεία (μθ αποκλειςμόσ μζλουσ λόγω φφλου, φυλισ, χρϊματοσ, εκνοτικισ ι κοινωνικισ 

προζλευςθσ, κρθςκείασ ι πεποικιςεων, γζννθςθσ, αναπθρίασ, περιουςίασ, θλικίασ ι 

γενετιςιου προςανατολιςμοφ),  
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ενζκρινε ομόφωνα, ωσ το μοναδικό αρμόδιο κατά νόμο εταιρικό όργανο, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των άρκρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπωσ ιςχφει, τθν διατιρθςθ 

ςτο πρόςωπο του κ. Παναγιϊτθ Μάλλιου του Αναςταςίου, ο οποίοσ εξελζγθ ςτθ κζςθ και 

για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ (ιτοι μζχρι τθν 09.07.2026) του παραιτθκζντοσ μζλουσ, τθσ 

ιδιότθτασ του ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 5.714.811 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 69,47%  

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

Στο 12ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τθν παροχι-χοριγθςθ αδείασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τουσ 

Διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ, προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςε Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ 

διεφκυνςθ άλλων εταιρειϊν (υφιςτάμενων ι/και μελλοντικϊν) που επιδιϊκουν όμοιουσ, 

ςυναφείσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ και να ενεργοφν πράξεισ που υπάγονται ςτουσ 

επιδιωκόμενουσ εκ μζρουσ τθσ Εταιρείασ ςκοποφσ. 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 5.714.811 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 69,47%  

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 5.714.811 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0 

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

Στο 13ο κζμα υπεβλικθ προσ το ςϊμα των μετόχων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 

9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνϊςκθκε θ από 08.06.2022 Ζκκεςθ των Ανεξαρτιτων 

Μθ Εκτελεςτικϊν Μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 

2021 (01.01.2021-31.12.2021). 


