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ΕΚΘΕΗ ΣΩΝ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΙΛΤΔΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ 

ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ 1Η ΙΟΤΛΙΟΤ 2022 

 

 

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΕΙΑΓΩΓΗ  

 

Η παροφςα Ζκκεςθ καταρτίςκθκε από κοινοφ από τα Ανεξάρτθτα Μθ Εκτελεςτικά Μζλθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΙΛΤΔΑ ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξισ για λόγουσ 

ςυντομίασ ωσ «Εταιρεία»), και υποβάλλεται προσ τθν Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των 

Μετόχων τθσ 1θσ Ιουλίου 2022, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 5. του ν. 

4706/2020 και τισ ςχετικζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ (υπ’ 

αρικ. πρωτ. 428/21.02.2022 ζγγραφο). 

 

ΙΙ. ΤΝΘΕΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ   

 

2.1 Κατά τθ ςφνταξθ τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ, το υφιςτάμενο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ 

Εταιρείασ, το οποίο εξελζγθ από τθν Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ 9θσ 

Ιουλίου 2021, ςτο πλαίςιο τθσ πλιρουσ, ουςιαςτικισ και αποτελεςματικισ ςυμμόρφωςθσ 

και εναρμόνιςθσ τθσ Εταιρείασ με τισ ρυκμίςεισ και επιταγζσ του ν. 4706/2020 περί 

εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, αποτελείται από πζντε (5) μζλθ και ειδικότερα από:  

(α) ζνα (1) εκτελεςτικό μζλοσ,    

(β) δφο (2) μθ εκτελεςτικά μζλθ και  

(γ) δφο (2) ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ.   

 

2.2 Σα βιογραφικά των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ Εταιρείασ (http://www.ilyda.com), όπωσ διαπιςτϊκθκε και με τθν μετάβαςι μασ ςε 

αυτιν.  

 

2.3 Η ςφνκεςθ του υφιςτάμενου Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ, κατά τθν γνϊμθ 

μασ και με βάςθ τθν εμπειρία τθσ μζχρι ςιμερα ςυμμετοχισ μασ ςτο εν λόγω εταιρικό 

όργανο  :  
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 διαςφαλίηει επαρκϊσ αφενόσ μεν τθ ςτελζχωςθ του εν λόγω εταιρικοφ οργάνου 

από ικανά και κατάλλθλα (fit and proper) πρόςωπα, αφετζρου δε τθν αναγκαία 

πολυμορφία, μζςω τθσ επαρκοφσ εκπροςϊπθςθσ ανά φφλο και του αποκλειςμοφ 

οποιαδιποτε μορφισ διάκριςθσ, προκειμζνου να λαμβάνονται οι πλζον ορκζσ ςυλλογικζσ 

αποφάςεισ,   

 ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία μιασ πολυςυλλεκτικισ ομάδασ μελϊν, θ οποία ζχει να 

επιδείξει ζνα ευρφ φάςμα ικανοτιτων και προοπτικϊν, το οποίο επιτρζπει ςτθν Εταιρεία να 

εκμεταλλεφεται με ςφαιρικό τρόπο τισ ευκαιρίεσ τθσ αγοράσ και να διαχειρίηεται 

αποτελεςματικά τουσ κινδφνουσ και  

 αντικατοπτρίηει τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τθν πείρα που απαιτοφνται για τθν 

αποτελεςματικι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ςφμφωνα με το 

μζγεκοσ, τθ δομι, τθν πολυπλοκότθτα των λειτουργιϊν, το επιχειρθματικό μοντζλο και τθ 

ςτρατθγικι τθσ Εταιρείασ,  

 

2.4 Διευκρινίηεται και επιβεβαιϊνεται, χάριν πλθρότθτασ τθσ παροφςασ Εκκζςεωσ, ότι τα 

ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ πλθροφν ςτο 

ςφνολό τουσ τισ ταςςόμενεσ από το ιςχφον νομοκετικό και κανονιςτικό εν γζνει πλαίςιο 

προχποκζςεισ και κριτιρια ανεξαρτθςίασ (άρκρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), ιτοι:  

(α) δεν κατζχουν άμεςα ι ζμμεςα ποςοςτό δικαιωμάτων ψιφου μεγαλφτερο του 0,5% του 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ και 

(β) είναι απαλλαγμζνα από οιαδιποτε ςχζςθ εξάρτθςθσ με τθν Εταιρεία ι ςυνδεδεμζνα με 

αυτι πρόςωπα και ουδεμία οικονομικι, επιχειρθματικι, οικογενειακι ι άλλου είδουσ 

ςχζςθ διατθροφν, θ οποία δφναται να επθρεάςει τισ αποφάςεισ και τθν ανεξάρτθτθ, 

αντικειμενικι και αμερόλθπτθ κρίςθ τουσ. 

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ – ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΕΙ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ    

 

3.1 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του ν. 4706/2020 μεταξφ των υποχρεϊςεων 

των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ανεξαρτιτων, ανικει: 

(α) θ παρακολοφκθςθ και εξζταςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Εταιρείασ και τθσ υλοποίθςισ τθσ, 

κακϊσ και τθσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ,  

(β) θ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ εποπτείασ των εκτελεςτικϊν μελϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παρακολοφκθςθσ και του ελζγχου των επιδόςεϊν τουσ και  

(γ) θ εξζταςθ και θ ζκφραςθ απόψεων ςχετικά με τισ προτάςεισ που υποβάλλουν τα 

εκτελεςτικά μζλθ, βάςει υφιςτάμενων πλθροφοριϊν.  

 

3.2 Εντόσ του ωσ άνω πλαιςίου και ςε ςυνζχεια ςυναντιςεων που πραγματοποιικθκαν 

μεταξφ των ανεξαρτιτων μθ εκτελεςτικϊν μελϊν, χωρίσ τθν παρουςία οιουδιποτε άλλου 
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μζλουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ, διαπιςτϊνονται και επιβεβαιϊνονται 

και εκ μζρουσ μασ τα ακόλουκα : 

 

(α) θ αποτελεςματικι λειτουργία του Διοικθτικοφ υμβουλίου επί ςκοπϊ βζλτιςτθσ 

εξυπθρζτθςθσ των μακροπρόκεςμων ςυμφερόντων και τθσ βιωςιμότθτασ τθσ Εταιρείασ. 

(β) θ άςκθςθ των κακθκόντων του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Καταςτατικοφ, του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ (ΕΚΛ), του νζου Κϊδικα Εταιρικισ 

Διακυβζρνθςθσ τον οποίο ζχει υιοκετιςει και εφαρμόηει θ Εταιρεία δυνάμει των από 

14.07.2021 και από 15.07.2021 αποφάςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κακϊσ και τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ. 

(γ) θ άςκθςθ των κακθκόντων των εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

ςφμφωνα με το νόμο, το Καταςτατικό και αποφάςεισ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, με 

αποκλειςτικό γνϊμονα τθν προαγωγι του εταιρικοφ ςυμφζροντοσ ςτο πλαίςιο του 

εταιρικοφ ςκοποφ, τθν ορκι διαχείριςθ τθσ εταιρικισ περιουςίασ και τθν επίτευξθ των 

ςτόχων ςφμφωνα με τθν επιχειρθματικι ςτρατθγικι, 

(δ) θ πλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τθ διάταξθ του άρκρου 8 παρ. 2 του ν. 4706/2020 και των 

βζλτιςτων πρακτικϊν εταιρικισ διακυβζρνθςθσ λαμβανομζνου υπόψθ ότι ο Αντιπρόεδροσ 

του Διοικθτικοφ υμβουλίου προζρχεται από τα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ αυτοφ, 

(ε) θ επίδειξθ εκ μζρουσ του ςυνόλου των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου του 

αναγκαίου επαγγελματιςμοφ και τθσ δζουςασ ςυνζπειασ, αξιοπιςτίασ, εντιμότθτασ, 

ακεραιότθτασ και ανεξαρτθςίασ πνεφματοσ, θ αφιζρωςθ εκ μζρουσ αυτϊν επαρκοφσ 

χρόνου για τθν εφρυκμθ και ουςιαςτικι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ και τθν άςκθςθ 

των ςυνδεομζνων με τθ κζςθ τουσ κακθκόντων, κακϊσ και θ απαλλαγι τουσ από ςυνκικεσ 

που τα εμποδίηουν να αςκιςουν τα κακικοντά τουσ κατά τρόπο αντικειμενικό, ανεξάρτθτο 

και αμερόλθπτο, 

(στ)  θ υλοποίθςθ τθσ επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ ςφμφωνα με τουσ τεκζντεσ ςτόχουσ και  

τον προγραμματιςμό των αρμοδίων Διευκφνςεων τθσ Εταιρείασ,  

(η) θ διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν για 

τθν κατάρτιςθ αξιόπιςτων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων κακϊσ και τθσ μθ 

χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ κακϊσ και θ διεξαγωγι του εςωτερικοφ ελζγχου 

ςφμφωνα τισ απαιτιςεισ του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου και τισ αρχζσ του Κϊδικα 

Δεοντολογίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου (Code of Ethics),    

(θ) θ αποτελεςματικι άςκθςθ  των διαχειριςτικϊν κακθκόντων του Διευκφνοντοσ 

υμβοφλου, θ λιψθ των αναγκαίων αποφάςεων μζςα ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου 

επιχειρθςιακοφ ςχεδίου, του προχπολογιςμοφ και των αποφάςεων των αρμοδίων 

εταιρικϊν οργάνων, ο ςχεδιαςμόσ τθσ κατάλλθλθσ εταιρικισ ςτρατθγικισ με βάςθ τισ 

κρατοφςεσ ςυνκικεσ και θ εξζταςθ εναλλακτικϊν δράςεων μζςα ςε ζνα περιβάλλον 

εξαιρετικϊν προκλιςεων που χαρακτθρίηεται από ςυνκικεσ ζντονθσ αςτάκειασ, 

αβεβαιότθτασ και ρευςτότθτασ λόγω τόςο τθσ υγειονομικισ κρίςθσ όςο και τθσ 

γεωπολιτικισ αςτάκειασ.  
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3.3. Περαιτζρω και επί ςκοπϊ βελτίωςθσ και ενίςχυςθσ του επιπζδου εταιρικισ 

διακυβζρνθςθσ επιςθμαίνονται εκ μζρουσ των ανεξαρτιτων μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου τα ακόλουκα:  

 

(α) θ ανάγκθ κατάρτιςθσ και υιοκζτθςθσ ςυγκεκριμζνθσ  και ανταποκρινόμενθσ  ςτθν 

οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Εταιρείασ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των επιμζρουσ Επιτροπϊν αυτοφ,  

(β) θ ανάγκθ κζςπιςθσ ειδικισ διαδικαςίασ για τθν ετιςια αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ του 

Διευκφνοντοσ υμβοφλου εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ Αποδοχϊν και Ανάδειξθσ Τποψθφιοτιτων, πολλϊ δε μάλλον ζνεκα και των 

ευρυτάτων  εξουςιϊν διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ που αυτόσ διακζτει.   

(γ)  θ ανάγκθ προςδιοριςμοφ των ςθμαντικϊν για τθν Εταιρεία ενδιαφερομζνων μερϊν, 

περιγραφισ των ςυμφερόντων αυτϊν και λιψθσ υπόψιν των ςυμφερόντων τουσ ςτισ 

ςυηθτιςεισ και αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 

3.4 Σζλοσ, τα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου επιβεβαιϊνουν 

τθ ςυμφωνία τουσ αναφορικά με:  

(α) το περιεχόμενο τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ Διλωςθσ 

Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, που περιλαμβάνονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ για τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2021, θ οποία 

εγκρίκθκε από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ κατά τθ ςυνεδρίαςθ αυτοφ τθσ 28θσ 

Απριλίου 2022 και  

(β) τθν ειςιγθςθ - πρόταςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ςχετικά με τθν προτεινόμενθ Ελεγκτικι 

Εταιρεία για τθν διενζργεια του υποχρεωτικοφ ελζγχου των Χρθματοοικονομικϊν 

Καταςτάςεων (εταιρικϊν και ενοποιθμζνων) τθσ τρζχουςασ χριςθσ 2022.       

 

Ακινα, 8 Ιουνίου 2022 

Σα Ανεξάρτθτα Μθ Εκτελεςτικά Μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΛΛΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΝΑΣΑΙΑΔΗ 

 

 


