
 

 

Πέκπηε 28/06/2012 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΦΩΝ 

 
H Δηαηξία 'ΩΙΖΛΟΤΡΓΔΗΑ ΘΟΡΗΛΘΟΤ ΑΔ' γλσζηνπνηεί ηα αθόινπζα: Σελ Πέκπηε 

28 Ηνπλίνπ 2012 θαη ώξα 10:00 π.κ. πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο ζην μελνδνρείν PRESIDENT, Ι. Θεθηζίαο 43, Αζήλα. 

Παξέζηεζαλ δύν κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ 99.039.856 κεηνρέο επί ζπλόινπ 

124.170.201 κεηνρώλ, ήηνη πνζνζηό 79,76% θαη επί ησλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξήζηαο 

Γηάηαμεο απνθάζηζαλ ηα θάησζη:  

 

1. Σελ έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 

2011 κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ. (Ψήθηζαλ: 99.039.856 (ήηνη 100% ησλ παξηζηάκελσλ ςήθσλ), 

ςήθνη ππέξ 99.039.856 (ήηνη 100% ησλ παξηζηάκελσλ ςήθσλ)). 

2. Σελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο 

ρξήζεο 2011 (Ψήθηζαλ: 99.039.856 (ήηνη 100% ησλ παξηζηάκελσλ ςήθσλ), 

ςήθνη ππέξ 99.039.856, (ήηνη 100% ησλ παξηζηάκελσλ ςήθσλ)).  

3. Σελ εθινγή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο «PRICEWATERHOUSECOOPERS» σο 

ειεγθηή θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ, ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ, γηα ηε 

ρξήζε 2011 θαη ηελ έγθξηζε ηεο ακνηβήο ηνπο. (Ψήθηζαλ: 99.039.856 (ήηνη 

100% ησλ παξηζηάκελσλ ςήθσλ), ςήθνη ππέξ 99.039.856 (ήηνη 100%), (ήηνη 

100% ησλ παξηζηάκελσλ ςήθσλ)). 

4. Σελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, σο εμήο: 

ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ ΚΠΑΘΟΤΡΖ, ΚΔΙΔΣΗΟ ΦΗΘΗΩΡΖ, ΗΩΑΛΛΖ 

ΣΑΤΡΟΠΟΤΙΟ, ΑΓΑΚΑΛΣΗΟ ΒΑΗΙΑΘΖ, ΛΗΘΟΙΑΟ ΓΑΙΔΣΑ, Αλεμάξηεην 

κέινο, ΑΛΓΡΔΑ ΘΤΡΗΑΕΖ, Αλεμάξηεην κέινο (Ψήθηζαλ: 99.039.856 (ήηνη 

100% ησλ παξηζηάκελσλ ςήθσλ), ςήθνη ππέξ 99.039.856 (ήηνη 100% ησλ 

παξηζηάκελσλ ςήθσλ)). 

5. Σελ εθινγή ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ 

Λ.3693/2008 σο εμήο: Κειέηηνο Φηθηώξεο, Ληθόιανο Γαιέηαο, Κε Δθηειεζηηθό, 

Αλεμάξηεην Κέινο, Αλδξέαο Θπξηαδήο, Κε Δθηειεζηηθό, Αλεμάξηεην Κέινο 

(Ψήθηζαλ: 99.039.856 (ήηνη 100% ησλ παξηζηάκελσλ ςήθσλ), ςήθνη ππέξ 

99.039.856, (ήηνη 100% ησλ παξηζηάκελσλ ςήθσλ)) 

6. Σελ έγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 24 παξ.2 ηνπ Θ.Λ.2190/1920 (Ψήθηζαλ: 99.039.856 (ήηνη 100% 

ησλ παξηζηάκελσλ ςήθσλ), ςήθνη ππέξ 99.039.856, (ήηνη 100% ησλ 

παξηζηάκελσλ ςήθσλ)) 

7. Γελ ππάξρνπλ αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο θ.θ κεηόρνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


