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∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Γενικά
Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών µε βάση το οποίο επιδιώκεται η επαρκής οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος
µιας επιχείρησης, µε µακροπρόθεσµο στόχο τη µεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των έννοµων συµφερόντων όλων όσων
συνδέονται µε αυτήν.
Στην Ελλάδα, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως µέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόµος
3016/2002, που επιβάλλει τη συµµετοχή µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στα ∆Σ των ελληνικών εισηγµένων εταιρειών,
τη θέσπιση και τη λειτουργία µονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων
νοµοθετικών πράξεων ενσωµάτωσαν στο ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δηµιουργώντας νέους κανόνες
εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο Νόµος 3693/2008, που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις
γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση µιας εταιρείας, ο Νόµος 3884/2010 που αφορά σε δικαιώµατα των
µετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους µετόχους στο πλαίσιο της προετοιµασίας της Γενικής τους Συνέλευσης
και ο Νόµος 3873/2010, που ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη την Οδηγία 2006/46/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί ετησίων και
ενοποιηµένων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών. Τέλος, στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις περισσότερες άλλες χώρες, ο Νόµος περί
ανωνύµων εταιρειών (Ν. 2190/1920, τον οποίον τροποποιούν πολλές από τις παραπάνω διατάξεις) περιλαµβάνει τους βασικούς κανόνες
διακυβέρνησής τους.
Η Εταιρεία µας συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφεροµένων νοµοθετικών κειµένων οι οποίες
αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
1.

Οικειοθελής Συµµόρφωση της Εταιρείας προς τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

Κατά το παρόν χρονικό στάδιο η Εταιρεία µας βρίσκεται σε φάση ουσιαστικής και ενδελεχούς επεξεργασίας, ανάπτυξης και διαµόρφωσης ενός
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος θεσπίζει και υιοθετεί πρότυπα και κανόνες βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης στις οποίες θα
υπάγεται και θα ακολουθεί πιστά εφεξής η Εταιρεία.
Το σχετικό τυπικό κείµενο του Κώδικα, όπως αυτό οριστικοποιηθεί θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενώ θα υπάρξει και σχετική
ανακοίνωση της Εταιρείας. Μέχρι το συγκεκριµένο χρονικό σηµείο η παραποµπή σε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης θα αναφέρεται στον
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγµένες Εταιρείες.
Κατά συνέπεια, έως την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της ανωτέρω εργασίας, η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγµένες Εταιρείες (καλούµενος εφεξής
«Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf
2.

Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολογήσεις

Η Εταιρεία δηλώνει ότι εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002 και ν. 3693/2008)
οι οποίες διαµορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρµοζόµενος από
Εταιρεία, οι µετοχές της οποίας διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά.
Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωµατώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΣΕΒ) στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται, πλην
όµως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και µια σειρά από επιπλέον (πέρα των ελαχίστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές. Σε σχέση µε τις εν
λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή ορισµένες αποκλίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της
περιπτώσεως της µη εφαρµογής),για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντοµη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν
αυτές. Σχετική αναφορά για την µη εφαρµογή ορισµένων διατάξεων γίνεται και από τον ίδιο τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΣΕΒ) για
εταιρείες που δεν ανήκουν στον FTSE-20 και FTSE-40.
Η Εταιρεία, κατά περίπτωση, αποκλίνει ή δεν εφαρµόζει στο σύνολό τους ορισµένες διατάξεις του Κώδικα οι οποίες επισηµαίνονται µε πλάγια

γράµµατα.
•

Αναφορικά µε το ρόλο και τις αρµοδιότητες του ∆Σ:

α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων
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για εκλογή στο ∆Σ και προετοιµάζει προτάσεις προς το ∆Σ όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων
στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη. A.IΙ (1.2)
•

Αναφορικά µε το µέγεθος και τη σύνθεση του ∆Σ:

α) το ∆.Σ. δεν αποτελείται κατά πλειοψηφία από µη εκτελεστικά µέλη, αλλά από τέσσερα (4) µέλη εκτελεστικά, δύο (2) µέλη µη εκτελεστικά και
ανεξάρτητα, ένα (2) µέλη είναι µη εκτελεστικά και εξαρτηµένα και η θητεία τους είναι τετραετής (4ετής), λήγουσα στις 30/06/2015. Με την
συγκεκριµένη ισορροπία έχει διασφαλισθεί στην διάρκεια όλων των τελευταίων ετών η αποτελεσµατική και παραγωγική λειτουργία του.

A.II (2.2)
•

Αναφορικά µε το ρόλο και τις απαιτούµενες ιδιότητες του Πρόεδρου του ∆Σ:

α) θεσπίζεται διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. A.IΙI (3.1)
β) το ∆Σ δεν έχει διορίσει Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο δεδοµένου ότι έχει αναθέσει σε διαφορετικά πρόσωπα τα καθήκοντα του Προέδρου και
∆ιευθύνοντος Συµβούλου A.IΙI (3.3)
•

Αναφορικά µε την ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆Σ:

α) η µέγιστη θητεία των µελών του ∆Σ είναι τετραετής ώστε να µην υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου ∆Σ σε συντοµότερο χρονικά διαστήµατα,
γεγονός που έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση µε επιπλέον διατυπώσεις (νοµιµοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ) Α.V (5.1)
β) η Εταιρεία δεν έχει κρίνει απαραίτητη την δηµιουργία επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων µελών του ∆Σ
Α.V (5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)
•

Αναφορικά µε την εν γένει λειτουργία του ∆Σ:

α) δεν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆Σ, καθώς οι διατάξεις του υφιστάµενου Κανονισµού Λειτουργίας της εταιρείας
αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του ∆Σ Α.VI (6.1)
β) το ∆Σ στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο πρόγραµµα δράσης, το οποίο αναθεωρείται
ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς η εταιρεία θεωρεί ότι η λειτουργία του ∆Σ καλύπτεται επαρκώς από τον υφιστάµενο Κανονισµό
Λειτουργίας και τις σχετικές διατάξεις του. Επιπρόσθετα, η σύγκληση ∆Σ είναι ιδιαίτερα ευχερής, λόγω αντικειµενικών συνθηκών, όταν το
επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόµος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισµένου προγράµµατος δράσεως Α.VI (6.1)
γ) δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ του Προέδρου του ∆Σ και των µη εκτελεστικών µελών του
χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών προκειµένου να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέµατα
αµοιβών είναι σαφώς καθορισµένα από τον υφιστάµενο Κανονισµό Λειτουργίας ενώ τυχόν απόκλιση συζητείται παρουσία όλων των µελών του
∆Σ Α.VI (6.5)
ε) δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του ∆Σ αλλά και την διαρκή επαγγελµατική
κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη, δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆Σ πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και
αποδεδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές –διοικητικές ικανότητες. Α.VI (6.6)
στ) δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη για παροχή πόρων προς τις επιτροπές του ∆Σ για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την
πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων. Ωστόσο, όλα τα αιτήµατα από οιοδήποτε τµήµα αναφορικά µε την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων
εξετάζονται από την ∆ιοίκηση και εγκρίνονται ανά περίπτωση, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες Α.VI (6.9,6.10)
•

Αναφορικά µε την αξιολόγηση του ∆Σ:

α) Εκτός από την αξιολόγηση του ∆Σ, µέσω της Έκθεσης ∆ιαχείρισης, από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, το ∆Σ
παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση των αποφάσεών του σε ετήσια βάση. Επιπλέον των ανωτέρω, ήδη εξετάζεται η εισαγωγή
συστήµατος αξιολόγησης του ∆Σ και των επιτροπών του. Α.VII (7.1 & 7.2).
•

Αναφορικά µε το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου:

Σύµφωνα και µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3016/2002, εφόσον στο ∆Σ της Εταιρείας δεν συµµετέχουν ως µέλη εκπρόσωποι της µειοψηφίας
των µετόχων, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ανεξάρτητων µελών κα για το λόγο αυτό στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του ∆Σ προβλέπονται
δύο (2) ανεξάρτητα µέλη. ΒΙ (1.4)
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του ∆Σ, η οποία συστάθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
18/02/2010. Για τα βασικά καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου ισχύουν και εφαρµόζονται όλα όσα αναφέρονται στα πλαίσια των διατάξεων του
Ν.3693/2008 και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, χωρίς την ύπαρξη ειδικότερου κανονισµού λειτουργίας. Β.I (1.7).
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•

Αναφορικά µε το επίπεδο και τη διάρθρωση των αµοιβών:

Οι αµοιβές του Προέδρου του ∆Σ και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου καθώς και των µελών του ∆Σ, εκτελεστικών και µη, για τη συµµετοχή τους
στις συνεδριάσεις του ∆Σ και στις επιτροπές αυτού, εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, σε συµφωνία πάντα µε τις
διατάξεις του υφιστάµενου Κανονισµού Λειτουργίας της Εταιρείας. Γ.I (1.4).
Στις συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆Σ δεν προβλέπεται ότι το ∆Σ µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που
έχει δοθεί λόγω αναθεωρηµένων οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώµατα bonus µόνο µετά την οριστική έγκριση και
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων Γ.I (1.3).
•

Αναφορικά µε τη Γενική Συνέλευση των µετόχων:

α) Κατά την σύγκληση και διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2012, η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλες τις διατάξεις του Ν.3884/2010
και συνακόλουθα των αντιστοίχων προβλέψεων του Κώδικα, µε την επιφύλαξη των όσων ανωτέρω αναφέρονται σχετικά µε την εκλογή των
µελών του ∆Σ. ∆.II (1.1).
β) Όσον αφορά στην εφαρµογή της ειδικής πρακτικής της ηλεκτρονικής ψήφου ή της ψήφου δι’ αλληλογραφίας, η εφαρµογή της αναστέλλεται
προσωρινά, εν αναµονή της έκδοσης σχετικών υπουργικών αποφάσεων, όπως προβλέπεται στο Ν.3884/2010. ∆.II (1.2).

3.

Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης Επιπλέον των Προβλέψεων του Νόµου ή του Κώδικα

Η Εταιρεία µέσα στα πλαίσια εφαρµογής ενός δοµηµένου και επαρκούς συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης, έχει εφαρµόσει συγκεκριµένες
πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόµενων από τους σχετικούς νόµους (Κ.Ν.
2190/1920 όπως ισχύει, 3016/2002 και 3693/2008).
Συγκεκριµένα, η Εταιρεία εφαρµόζει τις εξής επιπλέον πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης:
α) Η εταιρεία τηρεί, επικαιροποιηµένο και εγκεκριµένο από το ∆Σ, Κανονισµό Λειτουργίας, στον οποίο περιλαµβάνονται σαφείς αναφορές προς
την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, τον ρόλο και την λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης καθώς και άλλα θέµατα που
άπτονται της ορθής ∆ιοίκησης της Εταιρείας. Περιληπτικά οι περιοχές που καλύπτει ο εν λόγω Κανονισµός είναι,
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.

3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

3.2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ Σ’
ΑΥΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(∆: Ε∆) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

(∆: Ε∆-1) Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
(∆:Ε∆-2) Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(∆: Ε∆–3) Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
(∆: Ε∆–4) Εταιρικές Ανακοινώσεις και Εξυπηρέτηση Μετόχων

(∆: Α∆) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

(∆:
(∆:
(∆:
(∆:
(∆:
(∆:
(∆:

Α∆-1) Πολιτική Προσλήψεων – Αποχωρήσεων
Α∆-2) Μισθοδοσία (Υπολογισµός – Καταβολή)
Α∆-3) Εκπαίδευση Προσωπικού
Α∆-4) Αξιολόγηση προσωπικού
Α∆-5) Ωράριο Εργασίας
Α∆-6) Άδειες – Απουσίες
Α∆–7) Πολιτική παροχών

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

(∆:
(∆:
(∆:
(∆:
(∆:
(∆:
(∆:

ΟΙ–1)
ΟΙ–2)
ΟΙ–3)
ΟΙ–4)
ΟΙ–5)
ΟΙ–6)
OI–7)

3.3.

(∆: ΟΙ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κατάρτιση Οικονοµικών Καταστάσεων
Λογιστική ενηµέρωση
Θεώρηση, εκτύπωση & αρχειοθέτηση βιβλίων
Συµπλήρωση, έκδοση και υποβολή δηλώσεων
Συµφωνίες Υπολοίπων
Χρηµατοδότηση
Πιστωτική πολιτική της εταιρείας

Το πνεύµα του Κανονισµού Λειτουργίας προωθεί την συµµόρφωση µε την νοµοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές της εταιρείας για την
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αποφυγή κινδύνων και άλλων νοµικών συνεπειών για την Εταιρεία και για κάθε µέλος του προσωπικού, από τους εργαζόµενους µέχρι τα µέλη
της ∆ιοίκησης.
Οι κύριοι στόχοι του Κανονισµού είναι,
i. η πρόληψη της παραβατικής συµπεριφοράς
ii. η τήρηση των πολιτικών ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι γύρω από την φήµη και την δηµόσια εικόνα του Οµίλου
iii. η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά µε τους κινδύνους που ενέχουν τα περιστατικά διαφθοράς, απάτης, κακής
χρήσης προσωπικών δεδοµένων, αλλοίωσης των οικονοµικών καταστάσεων, διαρροής εµπιστευτικών πληροφοριών κ.α.
iv. ο εντοπισµός παραβάσεων σχετικών µε θέµατα συµµόρφωσης, η διερεύνησή τους και η υποβολή προτάσεων και διορθωτικών
ενεργειών ή µέτρων που απαιτούνται.
β) Λόγω της φύσης και του σκοπού της Εταιρείας, η εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες κατά ISO, λαµβάνοντας και τις σχετικές
πιστοποιήσεις.
4.

Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση µε τη ∆ιαδικασία
Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και Χρηµατοοικονοµικών Αναφορών

Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και
των χρηµατοοικονοµικών αναφορών περιλαµβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς µηχανισµούς σε διάφορα επίπεδα µέσα στον
Οργανισµό όπως περιγράφεται παρακάτω:
α) ∆ικλείδες ασφαλείας σε εταιρικό επίπεδο

Αναγνώριση, αξιολόγηση, µέτρηση και διαχείριση κινδύνων:
Το µέγεθος και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Οµίλου απαιτεί ένα σύνθετο σύστηµα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων
το οποίο να εφαρµόζεται σε όλες τις θυγατρικές του Οµίλου.
Η αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων γίνεται κυρίως κατά την φάση κατάρτισης του στρατηγικού σχεδιασµού και του ετήσιου
επιχειρηµατικού προγράµµατος. Τα θέµατα που εξετάζονται ποικίλουν ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και της βιοµηχανίας και
περιλαµβάνουν ενδεικτικά πολιτικές εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος ή που αποτελούν σηµαντικές πηγές πρώτων υλών,
αλλαγές τεχνολογίας, µακροοικονοµικούς δείκτες και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Σχεδιασµός και παρακολούθηση / Προϋπολογισµός:
Η πορεία της εταιρείας παρακολουθείται µέσω λεπτοµερούς προϋπολογισµού ανά κλάδο δραστηριότητας και συγκεκριµένη αγορά. Λόγω της
φύσης των δραστηριοτήτων η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι
σαφώς επηρεάζονται από την γενικότερη οικονοµική ύφεση και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσµια αγορά. Στα
πλαίσια αυτής της κατάστασης ο Όµιλος έχει ήδη προβεί στις ενδεδειγµένες ενέργειες προκειµένου να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα και να
εκµεταλλευτεί τις νέες συνθήκες αγοράς. Για όλους τους παραπάνω λόγους ο προϋπολογισµός αναπροσαρµόζεται σε τακτά διαστήµατα για να
λάβει υπόψη τις αλλαγές αυτές. Η διοίκηση παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου µέσω τακτικών αναφορών,
συγκρίσεων µε τον προϋπολογισµό καθώς και συναντήσεων της διοικητικής οµάδας.

Επάρκεια Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου:
Η ∆ιοίκηση έχει σχεδιάσει και εκτελεί διαρκείς εποπτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στη λειτουργία της Εταιρείας κι οι οποίες
διασφαλίζουν ότι το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου διατηρεί διαχρονικά την αποτελεσµατικότητά του. Η Εταιρεία διενεργεί και περιοδικές
µεµονωµένες αξιολογήσεις ως προς την καταλληλότητα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες υλοποιούνται κατά κύριο λόγο µέσω της
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.
Η Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου η οποία µεταξύ άλλων διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες αναγνώρισης και διαχείρισης
κινδύνων που εφαρµόζονται από τη ∆ιοίκηση είναι επαρκείς, διασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
και την ποιότητα και αξιοπιστία της παρεχόµενης πληροφόρησης από τη ∆ιοίκηση προς το ∆Σ αναφορικά µε το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου.
Η σύνταξη του Πλάνου (ή Εγχειριδίου) Ελέγχου της Υπηρεσίας βασίζεται σε διενεργηθείσα για τον σκοπό αυτό αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και
σε θέµατα που έχουν επισηµανθεί από τη ∆ιοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου. Το Πλάνο (ή Εγχειρίδιο) Ελέγχου υποβάλλεται για έγκριση στην
Επιτροπή Ελέγχου. Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων διενεργείται ετησίως και λαµβάνει υπόψη της την αξιολόγηση κινδύνων που εκτελείται µε
ευθύνη του ∆Σ στα πλαίσια της ∆ιαχείρισης των Κινδύνων της Εταιρείας.
Η επάρκεια του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθείται σε συστηµατική βάση από την Επιτροπή Ελέγχου µέσω τριµηνιαίων
αναφορών που υποβάλλονται σε αυτήν από τη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.
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Οι αναφορές της ∆ιοίκησης και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχουν αξιολόγηση των σηµαντικών
κινδύνων και της
αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου ως προς τη διαχείρισή τους. Οποιεσδήποτε αδυναµίες εντοπιστούν κοινοποιούνται
µέσω των αναφορών, συµπεριλαµβανοµένης της επίπτωσης που είχαν ή µπορεί να έχουν καθώς και των ενεργειών της ∆ιοίκησης για την
διόρθωση αυτών.
Προς διασφάλιση της ανεξαρτησίας του τακτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου, το ∆Σ ακολουθεί συγκεκριµένη πολιτική
και διαδικασία για την διαµόρφωση εισήγησης προς τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή τακτικού ελεγκτή. Ενδεικτικά, η πολιτική αυτή
προβλέπει µεταξύ άλλων την επιλογή την ίδιας εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για όλο τον Όµιλο, καθώς επίσης και για τον έλεγχο των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων και τοπικών φορολογικών ισολογισµών, ενώ τέλος, εκλέγεται ορκωτός ελεγκτής διεθνούς αναγνωρισµένου κύρους και
µε ταυτόχρονη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.
*Εξαιρείται από το παραπάνω η συγγενής εταιρεία Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ΑΕΒΕ για την οποία έχει επιλεγεί διαφορετική εταιρεία Ορκωτών
Ελεγκτών.

Ρόλοι και ευθύνες του ∆Σ:
Ο ρόλος, οι αρµοδιότητες και οι σχετικές ευθύνες του ∆Σ περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας πού είναι
εγκεκριµένος από το ∆Σ.

Πρόληψη και καταστολή της χρηµατοοικονοµικής απάτης:
Στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνων οι περιοχές οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου για χρηµατοοικονοµική απάτη παρακολουθούνται µε τα
κατάλληλα συστήµατα ελέγχου και ανάλογα αυξηµένες δικλείδες ασφαλείας. Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη λεπτοµερών οργανογραµµάτων,
κανονισµών λειτουργίας καθώς και λεπτοµερών διαδικασιών και εγκριτικών ορίων. Επίσης, επιπλέον των ελεγκτικών µηχανισµών που εφαρµόζει
κάθε διεύθυνση, όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας υπόκεινται σε ελέγχους από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, τα αποτελέσµατα
των οποίων παρουσιάζονται, µέσω της Επιτροπής Ελέγχου, στο ∆Σ.

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας:
Η Εταιρεία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έχει συντάξει σχετικό Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, που είναι εγκεκριµένος από το ∆Σ. Μέσα
στα πλαίσια του Κανονισµού ορίζονται και οι αρµοδιότητες και ευθύνες των βασικών θέσεων εργασίας, προάγοντας έτσι τον επαρκή διαχωρισµό
αρµοδιοτήτων εντός της Εταιρείας.
β) ∆ικλείδες ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήµατα
Η εταιρεία συνεργάζεται µε εξωτερικό ανάδοχο (outsourcing service) για την διαχείριση των µηχανογραφικών της συστηµάτων. Στα πλαίσια αυτά
προβλέπονται συγκεκριµένες διαδικασίες και πολιτικές αφενός για την διασφάλιση της διαχείρισης των πληροφοριών από τον εξωτερικό
συνεργάτη αφετέρου για την κάλυψη των όποιων αναγκών µπορεί να υπάρξουν. Η ∆ιοίκηση, σε κάθε περίπτωση, διατηρεί την ευθύνη του
καθορισµού της στρατηγικής σε θέµατα τεχνολογίας και πληροφορικής.
Η Εταιρεία, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει αναπτύξει ένα επαρκές πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου των πληροφοριακών συστηµάτων της, το
οποίο ορίζεται από επιµέρους ελεγκτικούς µηχανισµούς, εγκεκριµένους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενώ διαθέτει πολιτική και διαδικασία
ασφαλείας (security policy) η οποία προσδιορίζεται επαρκώς τόσο από στον εγκεκριµένο Κανονισµό Λειτουργίας όσο και στο Εγχειρίδιο
Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης, σε συνεργασία µε τον εξωτερικό ανάδοχο, προβλέπεται συγκεκριµένη διαδικασία για την διασφάλιση από τυχόν
προβλήµατα στα συστήµατα του Οµίλου µέσω του εγκεκριµένου προγράµµατος Business Continuity (περιλαµβάνεται off-site storage των
κρίσιµων στοιχείων της Εταιρείας για την ανάκτηση της λειτουργικότητάς της σε άµεσο χρόνο).Τέλος, έχουν καθοριστεί συγκεκριµένα
δικαιώµατα εισόδου (Access Rights) στα διάφορα πληροφοριακά συστήµατα για όλους τους εργαζοµένους ανάλογα µε τη θέση και το ρόλο που
κατέχουν, ενώ τηρείται επίσης και σχετικό αρχείο εισόδου (entry log) στα συστήµατα της Εταιρείας.
γ) ∆ικλείδες ασφαλείας διαδικασίας σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων και χρηµατοοικονοµικών αναφορών
Ως µέρος των διαδικασιών σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, υφίστανται και λειτουργούν συγκεκριµένες δικλείδες
ασφαλείας, οι οποίες σχετίζονται µε τη χρήση εργαλείων και µεθοδολογιών κοινώς αποδεκτών βάσει των διεθνών πρακτικών. Οι βασικότερες
περιοχές στις οποίες λειτουργούν δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται µε την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών αναφορών και οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρείας είναι οι εξής:
Οργάνωση – Κατανοµή Αρµοδιοτήτων
•
Η εκχώρηση των αρµοδιοτήτων και εξουσιών τόσο στην ανώτερη ∆ιοίκηση της εταιρείας όσο και στα µεσαία και κατώτερα στελέχη
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της, διασφαλίζει την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, µε παράλληλη διαφύλαξη του
απαιτούµενου διαχωρισµού αρµοδιοτήτων (segregation of duties).
Κατάλληλη στελέχωση των οικονοµικών υπηρεσιών µε άτοµα που διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνική γνώση και εµπειρία για τις
αρµοδιότητες που τους ανατίθενται.

•

∆ιαδικασίες λογιστικής παρακολούθησης και σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων
• Ύπαρξη ενιαίων πολιτικών και τρόπου παρακολούθησης των λογιστηρίων κοινοποιηµένων στις θυγατρικές του Οµίλου, οι οποίες
περιέχουν ορισµούς, αρχές λογιστικής που χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, οδηγίες για την προετοιµασία
των οικονοµικών καταστάσεων και χρηµατοοικονοµικών αναφορών, της ενοποίησης, κλπ.
•

Αυτόµατοι έλεγχοι και επαληθεύσεις που διενεργούνται µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων πληροφόρησης ενώ απαιτείται ειδική
έγκριση λογιστικών χειρισµών µη επαναλαµβανόµενων συναλλαγών.

∆ιαδικασίες διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων
• Ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέµατα, τα χρηµατικά διαθέσιµα - επιταγές και τα λοιπά
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, όπως ενδεικτικά η φυσική ασφάλεια ταµείου ή αποθηκών και η απογραφή και σύγκριση των
καταµετρηµένων ποσοτήτων µε αυτές των λογιστικών βιβλίων.
•

Πρόγραµµα φυσικών απογραφών για την επιβεβαίωση των υπολοίπων των φυσικών και των λογιστικών αποθηκών

Εγκριτικά όρια συναλλαγών
• Ύπαρξη κανονισµού επιπέδων έγκρισης (Chart of Authorities), στον οποίο απεικονίζονται οι εκχωρηθείσες εξουσίες στα διάφορα
στελέχη της εταιρείας για διενέργεια συγκεκριµένων συναλλαγών ή πράξεων (π.χ. πληρωµές, εισπράξεις, δικαιοπραξίες, κλπ) το οποίο
έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας (πρ. ∆Σ 141 19-10-2011).

5.

Η Γενική Συνέλευση και τα ∆ικαιώµατα των Μετόχων

Ο ρόλος, οι αρµοδιότητες, η σύγκληση, η συµµετοχή, η συνήθης και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των συµµετεχόντων, το Προεδρείο, η
Ηµερησία ∆ιάταξη και η εν γένει λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας περιγράφονται στο Καταστατικό της
Εταιρείας, όπως αυτό έχει επικαιροποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του Ν.2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει (µε την ενσωµάτωση του
Ν.3884/2010σχετικά µε τα δικαιώµατα µειοψηφίας).
α. Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και ν’
αποφαίνεται για όλα τα ζητήµατα, που υποβάλλονται σ’ αυτήν.
Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση -ενδεικτικά- είναι αποκλειστικώς αρµόδια να αποφασίζει για:
α) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι αυξήσεις ή µειώσεις του µετοχικού κεφαλαίου
β) την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών
γ) την έγκριση ή µη των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας
δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών
ε) την συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας
στ) την µετατροπή των µετοχών της Εταιρείας σε ονοµαστικές
ζ) την παράταση ή συντόµευση της διάρκειας της Εταιρείας
η) την λύση της Εταιρείας και το διορισµό εκκαθαριστών
θ) την εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ι) την έγκριση της εκλογής των προσωρινών συµβούλων σε αντικατάσταση συµβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατ’ άλλο τρόπο
από το αξίωµά τους
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους µετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην
περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού της έδρας, τουλάχιστον µια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο από τη
λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του ∆ήµου όπου βρίσκεται η έδρα του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των µετόχων, όταν το κρίνει σκόπιµο ή αν το
ζητήσουν µέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόµο και το Καταστατικό απαιτούµενο ποσοστό.
Η Γενική Συνέλευση µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται µε αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίζεται για την συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα
δηµοσίευσης της πρόσκλησης και η ηµέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
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Στην πρόσκληση των µετόχων στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να προσδιορίζονται η χρονολογία, η ηµέρα, η ώρα και το οίκηµα, όπου θα συνέλθει
η Συνέλευση, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον
τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δι’
αντιπροσώπου ή ενδεχοµένως και εξ αποστάσεως. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην
πραγµατοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’
αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµέρα της συνεδριάσεως που µαταιώθηκε
αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα
της αρχικής ηµερησίας διατάξεως οποιαδήποτε και αν είναι το τµήµα το καταβεβληµένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτή.
Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν
α) τη µεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
β) τη µεταβολή της έδρας της Εταιρείας,
γ) τη µεταβολή του σκοπού ή του αντικειµένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,
δ) τη µετατροπή των µετοχών της Εταιρείας σε ονοµαστικές,
ε) την επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων,
στ) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε εξαίρεση την αυξήση επιβαλλόµενη από διατάξεις νόµων, ή γενοµένη µε κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικών ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920,
ζ) τη µεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
η) τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας,
θ) την παράταση ή µείωση της διαρκείας της Εταιρείας,
ι) τη διάλυση της Εταιρείας,
ια) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόµος ορίζει ότι για την λήψη ορισµένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία
της παραγράφου αυτής, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως όταν παρίστανται
ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή, όταν αυτός κωλύεται ο νόµιµος αναπληρωτής του, και
ορίζει ως Γραµµατέα ένα από τους µετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που είναι παρόντες, µέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο
κατάλογος των µετόχων, που δικαιούνται να µετάσχουν σ’ αυτή και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και
το Γραµµατέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως. Η ηµερησία διάταξη καταρτίζεται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και περιλαµβάνει τις προτάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Συνέλευση καθώς και τις τυχόν προτάσεις των
ελεγκτών ή των µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών) και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το
Γραµµατέα της Συνελεύσεως. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται οκατάλογος
των µετόχων, που είναι
παρόντες ή
αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση. Μετά από αίτηση µετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά
τη γνώµη του µετόχου που το ζήτησε.
Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) µόνον µέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συµβολαιογράφου, που προσυπογράφει τα πρακτικά
της συνελεύσεως.
∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους
α. ∆ικαιώµατα συµµετοχής και ψήφου
Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους, εν σχέση προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, µόνο στις Γενικές Συνελεύσεις και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
νόµο και το Καταστατικό. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 16 του
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα.
Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του Συστήµατος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η
«Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας
γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε
τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την
έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση
σχετικά µε την µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά
την αντίστοιχη ηµεροµηνία καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω
µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της.
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Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων (συµµετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε
την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που
µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και στην ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Ο µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπων.
Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους
τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός
λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει τον εν λόγω µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που
εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να
ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να
εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του αντιπροσωπευοµένου µετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας
παραγράφου, µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν,
β) είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού
προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που
ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία µε τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον
τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β. Λοιπά δικαιώµατα µετόχων
∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονοµικών
καταστάσεών της και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας.
Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται
να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από
σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το
αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση
της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της Εταιρείας, µε απόφαση του µονοµελούς
πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο
χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη.
Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται
να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να
γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική
συνέλευση. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο
εδάφιο, µε δαπάνη της Εταιρείας.
Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη
διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη ηµεροµηνία της
Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική
αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας,
στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση αίτησης µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της
Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να αναβάλλει για µια µόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισµένα θέµατα από την Έκτακτη ή Τακτική
Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που όµως δεν
µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Η µετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση
της προηγούµενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτή δε µπορούν να
µετάσχουν και νέοι µέτοχοι τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί
στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να ανακοινώνει
στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που µέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύµβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία
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µε τα ίδια πρόσωπα. Επίσης µε αίτηση οιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει
τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της Εταιρείας στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική
εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για
αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των
αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην
Εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση,
πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί
να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6
του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο
επαρκή.
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για
οποιοδήποτε θέµα της ηµερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση.
Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν
έλεγχο της Εταιρείας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο
της Εταιρείας από το, κατά την προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται
πιστευτό ότι η ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται
όσες φορές η µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

6.

Σύνθεση & Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Εποπτικών Οργάνων και Επιτροπών της Εταιρείας

∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ)
Γενικά
Το εκλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 8 µέλη εκ των οποίων τα τέσσερα (4) µέλη είναι εκτελεστικά, τα 2 µέλη είναι µη εκτελεστικά
και ανεξάρτητα, ενώ 2 µέλη είναι µη εκτελεστικά και εξαρτηµένα και η θητεία τους είναι τετραετής (4ετής), λήγουσα στις 30/06/2015.
Αναλυτικά:

Ονοµατεπώνυµο

Γεώργιος Κορρές
∆ηµήτριος Βιδάκης
Χαράλαµπος Σταυρινουδάκης
Γεώργιος Τενεδιώτης
Πέτρος Κατσούλας
Νικόλαος Σοφοκλέους
Περικλής Μαζαράκης
Χρήστος Γκλαβάνης

Ιδιότητα

Εκτλεστικό/
µη εκτελεστικό

Πρόεδρος ∆.Σ.
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Εκτελεστικό µέλος
Εκτελεστικό µέλος
Εκτελεστικό µέλος
Εκτελεστικό µέλος
Μη εκτελεστικό µέλος
Μη εκτελεστικό µέλος
Μη εκτελεστικό µέλος
Μη εκτελεστικό µέλος

Ανεξάρτητο/ --

----------Ανεξάρτητος
Ανεξάρτητος
---

Ηµεροµηνία
ανάληψης
καθηκόντων

Λήξη
θητείας

30/06/2011
30/06/2011
12/09/2011
30/06/2011
30/06/2011
30/06/2011
30/06/2011
30/06/2011

30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

Το ∆Σ συνεδρίασε δέ κα τρείς (13) φορές µέσα στο έτος 2011 και στις συνεδριάσεις, αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, παρέστησαν µέλη
αυτοπροσώπως.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί την Εταιρεία ως συλλογικό όργανο, λαµβάνοντας τις αποφάσεις του σύµφωνα µε τις διατάξεις τις αρχές Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας, την κείµενη νοµοθεσία της Α.Ε., την χρηµατιστηριακή
νοµοθεσία, τις κανονιστικές ρυθµίσεις του Χ.Α. και των εποπτικών αρχών. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποκτούν κάθε σχετική
πληροφορία σε σχέση µε την λειτουργία της Εταιρείας. Πρέπει να ενεργούν µε καλή πίστη µε κύριο άξονα το συµφέρον της Εταιρείας και των
Μετόχων της
Ρόλοι και αρµοδιότητες του ∆Σ
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Το ∆Σ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης,
εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας. Η σύνθεση και οι ιδιότητες των µελών του ∆Σ καθορίζονται από τον Νόµο
και το Καταστατικό της Εταιρείας. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των µελών του ∆Σ είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της
µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος.
Για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, το ∆Σ µπορεί να εκχωρεί µέρος των αρµοδιοτήτων του,
εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της
Εταιρείας στον Πρόεδρο του ∆Σ, στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, σε ένα ή περισσότερα µέλη (εκτελεστικά µέλη και µη), στους ∆ιευθυντές ή σε
υπαλλήλους της Εταιρείας. Τα µέλη του ∆Σ και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το ∆Σ αρµοδιότητές του, απαγορεύεται να
επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρείας. Τα µέλη του ∆Σ και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί
αρµοδιότητές του, οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα µέλη του ∆Σ τα ίδια συµφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από
συναλλαγές της Εταιρείας που εµπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών της Εταιρείας ή
συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρ. 42 (ε), παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Εκλογή και εκλογιµότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη).
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι πρόσωπα πλήρως ικανά προς δικαιοπραξία. Επιγενόµενη µείωση της δικαιοπρακτικής
ικανότητας εκλεγέντος Μέλους συνεπιφέρει και την ανικανότητα του να ασκεί διοίκηση της εταιρείας και ως εκ τούτου να είναι Μέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας.
∆εν δύναται να είναι Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

βουλευτές

εισαγγελείς, δικαστές, πάρεδροι, ειρηνοδίκες, γραµµατείς των δικαστηρίων

δηµόσιοι υπάλληλοι

χρηµατιστές, που δε δύνανται να ασκούν αντιπροσωπεία ανώνυµης εταιρίας, της οποίας οι µετοχές έχουν εισαχθεί στο χρηµατιστήριο
Ανάκληση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. Η ανάκληση, και στην περίπτωση που δεν δηλώνεται
ρητά, µπορεί να προκύπτει έµµεσα µε το διορισµό από τη Γενική Συνέλευση νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του πρώτου.
Η ανάκληση µπορεί να γίνει από Τακτική ή από Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση ανάκλησης Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν συνεπάγεται δικαίωµα αποζηµίωσης από την πλευρά του εν λόγω Μέλους.
Η ανάκληση των Μελών δεν είναι δυνατόν να επιφέρει συνέπειες, ως προς τη λήξη τυχόν σχέσης των Μελών µε την εταιρία, η οποία στηρίζεται
σε χωριστή σύµβαση εργασίας ή µίσθωσης υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, εάν η ανάκληση συνοδεύεται από ενδεχόµενη καταγγελία της σχετικής
σύµβασης εργασίας, οι ανακληθέντες σύµβουλοι δύνανται να απαιτήσουν αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του εργατικού δικαίου.
Η ανάκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνεπιφέρει την αυτοδίκαια ανάκληση και του Μέλους ή των Μελών ή των τρίτων, στους οποίους έχει
ανατεθεί, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η ολική ή µερική διοίκηση ή εκπροσώπηση της εταιρίας.
Παραίτηση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µπορούν να παραιτηθούν ελεύθερα από το αξίωµά τους. Η παραίτηση επέρχεται µόλις
γνωστοποιηθεί στην εταιρία.
Η γνωστοποίηση στην εταιρία λαµβάνει χώρα µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Αντικατάσταση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Την κένωση της θέσης (λόγω παραίτησης ή θανάτου) Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί η εκλογή αντικαταστάτη από το ίδιο το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Η εκλογή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας, που θα συνέλθει µελλοντικώς.
Αν δεν επικυρωθεί η εκλογή του αντικαταστάτη Μέλους από τη Γενική Συνέλευση, τότε αυτή εκλέγει άλλο πρόσωπο για την κενωθείσα θέση,
αλλά οι πράξεις που διενήργησε µέχρι την Γενική Συνέλευση ο αντικαταστάτης, είναι έγκυρες.
Εξουσίες και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί την εταιρία ως συλλογικό όργανο, λαµβάνοντας τις αποφάσεις του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι αρµόδιο για την εκπροσώπησή της, δικαστικώς και εξωδίκως. Όλα τα µέλη του έχουν από µία ψήφο
και όλα ευθύνονται για τις αποφάσεις που λαµβάνονται.
Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκούνται µέσα στο καθορισµένο από το νόµο ή το καταστατικό πλαίσιο σύµφωνα µε την
κυριαρχική κρίση του.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και είναι επιφορτισµένο µε τις κατωτέρω αρµοδιότητες:

Απόφαση για κάθε πράξη αφορούσα την διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του
σκοπού της.

∆ιατύπωση προτάσεων διανοµής κερδών και κράτησης των απαραίτητων, για την λειτουργία και βιωσιµότητα της εταιρείας,
αποθεµατικών.
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Έγκριση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης.
Έγκριση ειδικών εκθέσεων των εξαµηνιαίων και των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας.
Σύνταξη έκθεσης πεπραγµένων για κάθε διαχειριστική χρήση.
Τήρηση των απόρρητων και εµπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία.
Έγκριση του οργανογράµµατος της εταιρείας.
Έγκριση εσωτερικού κανονισµού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού.
∆ιορισµός του εσωτερικού ελεγκτή.
Λήψη περιοδικών αναφορών του εσωτερικού έλεγχου.
Στρατηγικός σχεδιασµός της επιχειρηµατικής πολιτικής της εταιρίας .
∆ιασφάλιση της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης και κερδοφορίας της εταιρίας.
Ενίσχυση της οικονοµικής αξίας και αποδοτικότητας της εταιρίας και των µετόχων.
Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων ∆.Σ.
Παροχή εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης της εταιρίας, έκδοσης, οπισθογράφησης και εξόφλησης επιταγών, ίδιων ή τρίτων.
Έγκριση προσλήψεων ανώτερων και ανώτατων στελεχών και έγκριση τυχόν συµβάσεων ορισµένου χρόνου.
Πλήρη κατανόηση από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ειδικών διατάξεων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Έγκριση σηµαντικών συµφωνιών που αφορούν εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Υποχρεώσεις – Καθήκοντα των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των µελών του είναι η επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της εταιρίας και προάσπιση
του γενικού εταιρικού συµφέροντος.
Λόγω της αυξηµένης διασποράς του µετοχικού κεφαλαίου στο επενδυτικό κοινό επιβάλλεται η προστασία της µειοψηφίας και η απαλλαγή των
αποφάσεών του ∆.Σ. από οποιαδήποτε άλλη σκοπιµότητα πέραν του συµφέροντος της εταιρίας.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν πρέπει να επιδιώκουν µόνο τη βραχυπρόθεσµη ενίσχυση της χρηµατιστηριακής αξίας της µετοχής της
και απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση να επιδιώκουν συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρίας.
Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσµα του. Επίσης,
ευθύνεται αν ο ισολογισµός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγµατική κατάσταση της εταιρίας.
Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας.
Απαγορεύεται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να διενεργούν κατά επάγγελµα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, είτε για λογαριασµό
τους είτε για λογαριασµό τρίτων πράξεις που εµπίπτουν στους σκοπούς της εταιρίας. Όταν προκύψει τέτοιο θέµα, θα πρέπει να συγκαλείται
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αρµόδια να δώσει εκ των προτέρων την εν λόγω άδεια. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω
απαγόρευσης, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση από τα Μέλη που διενήργησαν την παράβαση ή να απαιτήσει η ωφέλεια να περιέλθει
σε αυτήν.
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα ίδια συµφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας που εµπίπτουν στα
καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών της εταιρίας ή συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων (κατά την
έννοια του άρθ.42ε, παρ.5, του Ν.2190/20) που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε
αυτήν επιχειρήσεις.
Συνεδριάσεις του ∆.Σ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρίας, και εκτάκτως όταν απαιτείται από
τις περιστάσεις.
Η σύγκληση και η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται είτε στην έδρα είτε σε υποκατάστηµα της εταιρίας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα µισά Μέλη αυτού και
ένας ακόµη.
Επιτρέπεται κάθε Μέλος να αντιπροσωπεύει στη συνεδρίαση µόνο ένα άλλο Μέλος. Η πληρεξουσιότητα για αντιπροσώπευση µπορεί να δοθεί µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο, απλό έγγραφο ή απλό φαξ. Η αντιπροσώπευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν µπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που
δεν είναι Μέλη αυτού.
Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόµος οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
και αντιπροσωπευοµένων Μελών.
Για τη συνεδρίαση ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες:
•
Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση.
•
Στην πρόσκληση αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης (διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο
εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων).
•
Εξετάζεται η ύπαρξη απαρτίας.
•
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
•
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο µητρώο
21

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 1/1 – 31/12/2011
Κονδύλια σε Ευρώ

ανωνύµων εταιριών όπως εκλογής νέων µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συγκρότησης σε σώµα του ∆.Σ. κλπ., υποβάλλονται στο
υπουργείο εµπορίου εντός είκοσι (20) ηµερών από τη συνεδρίασή του ως και ο Νόµος προβλέπει.

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Οι αµοιβές που καταβάλλονται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες είναι δυνατόν να παρέχονται αµιγείς ή συνδυασµένες,
διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
•
Αµοιβή επί των κερδών
•
Αµοιβή παραστάσεων στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
•
Αµοιβή για υπηρεσίες ∆ιοικητικών Συµβούλων
•
Αµοιβή βάσει ειδικής σχέσης µισθώσεως εργασίας.
∆άνεια της εταιρείας προς Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή σε συγγενείς αυτών µέχρι και του τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή σε
συζύγους αυτών όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς µε οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους
απαγορεύεται απολύτως.
Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούν εξαρτηµένες εταιρείες στις οποίες είναι µέλος η εταιρία. Εταιρία
χαρακτηρίζεται ως εξαρτηµένη άλλης (κύριας), όταν οι µετοχές που εκπροσωπούν περισσότερο από το ½ του καταβληµένου κεφαλαίου της,
ανήκουν στην κυριότητα αυτής (κύριας).
Αµοιβή επί των κερδών
Τα Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπό την αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ανάλογα µε το χρόνο
συµµετοχής στη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και το οικονοµικό αποτέλεσµα των εργασιών της εταιρίας, δικαιούνται να
λάβουν ως αµοιβή ποσοστό επί των ετήσιων καθαρών κερδών της εταιρίας.
Ο υπολογισµός αµοιβής επί των κερδών της χρήσης προϋποθέτει σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ το δικαίωµα του µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η µη
έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των ανωτέρω αµοιβών, συνιστά µη έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
Κάθε αµοιβή που χορηγείται στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τα κέρδη, θα λαµβάνονται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που
αποµένει µετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεµατικό και του πρώτου µερίσµατος ίσου τουλάχιστον προς το 6% επί του
καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου (άρθ.24, Ν.2190/20).
Oι ανωτέρω αµοιβές δεν υπόκεινται σε δικαστικό περιορισµό.
Αµοιβή παραστάσεων στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που συµµετέχουν στις συνεδριάσεις τους ∆ιοικητικού Συµβουλίου
δικαιούνται να λάβουν αµοιβή για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν (κατά
ποσό και δικαιούχο) από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας.
Η καταβολή των αµοιβών αυτών προϋποθέτει να έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ το δικαίωµα του µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ
τούτου στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, οι λαβόντες των αµοιβών αυτών θα πρέπει να τις
επιστρέψουν στην εταιρία.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, µόνο ως προς τη χρήση στην οποία αναφέρεται η σύνοδός της.
Οι ανωτέρω αµοιβές δύνανται να µειωθούν µε σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που αντιταχθούν κατά της ληφθείσας απόφασης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.
Οι ανωτέρω αµοιβές µπορούν παρέχονται και στις χρήσεις στις οποίες η εταιρία δεν έχει κέρδη.
Αµοιβή για υπηρεσίες ∆ιοικητικών Συµβούλων
Εκτελεστικά Μέλη
Τα Εκτελεστικά Μέλη της εταιρείες υπό την αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται αµοιβή για τις υπηρεσίες
της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας.
Η καταβολή των αµοιβών αυτών προϋποθέτει να έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ το δικαίωµα του µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ
τούτου στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, οι λαβόντες των αµοιβών αυτών θα πρέπει να τις
επιστρέψουν στην εταιρία.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, µόνο ως προς τη χρήση στην οποία αναφέρεται η σύνοδός της.
Οι ανωτέρω αµοιβές δύνανται να µειωθούν µε σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που αντιταχθούν κατά της ληφθείσας απόφασης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.
Μη Εκτελεστικά Μέλη
Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα οποία, στα πλαίσια εφαρµογής του Ν.3016/02 ανατίθενται ειδικά καθήκοντα, υπό την
αίρεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται αµοιβή για την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων.
Η αµοιβές αυτές θα είναι ανάλογες µε το χρόνο που διαθέτουν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και το ύψος αυτής θα προκαθορίζεται
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µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το δικαίωµα των Μη Εκτελεστικών Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις αµοιβές αυτές
θεµελιώνεται µετά από σχετική ειδική έγκριση των αµοιβών αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου στην περίπτωση που η
Τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, οι λαβόντες των αµοιβών αυτών θα πρέπει να τις επιστρέψουν στην εταιρία.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει τις εν λόγω αµοιβές, µόνο ως προς τη χρήση στην οποία αναφέρεται η σύνοδός της.
Οι ανωτέρω αµοιβές δύνανται να µειωθούν µε σχετική δικαστική απόφαση και στην περίπτωση που αντιταχθούν κατά της ληφθείσας απόφασης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.
Το σύνολο των αµοιβών και τυχόν αποζηµιώσεων των µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. αναφέρονται ιδιαίτερα στις Οικονοµικές Καταστάσεις της
εταιρείας.
Αµοιβή βάσει ειδικής σχέσης εργασίας ή εντολής
Τα Εκτελεστικά Μέλη της εταιρείες δύνανται να παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες επιπλέον αυτών που παρέχουν ως ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι.
Για τις εν λόγω αµοιβές πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
Να συναφθεί ειδική σύµβαση µισθώσεως εργασίας ή εντολής µεταξύ εταιρίας και µέλους ή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Πριν συναφθεί η σύµβαση απαιτείται συναίνεση της Γενική Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) για την κατάρτιση της ανωτέρω
συµβάσεως. Οι ουσιώδεις όροι της συµβάσεως (µεταξύ των οποίων και η αµοιβή/ µισθός του συµβούλου) πρέπει να τεθούν υπόψη της
Γενικής Συνελεύσεως και να εγκριθούν από αυτήν (κατά τη συνήθη απαρτία).
Κατά τη λήψη της συναίνεσης της Γενικής Συνέλευσης δεν πρέπει να αντιταχθούν µέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του
µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.
Πρόεδρος ∆Σ
Ο Πρόεδρος του ∆Σ εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των ∆ικαστηρίων και κάθε Αρχής, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆Σ και
ενεργεί κάθε πράξη αρµοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόµο, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της
Εταιρείας και διευθύνει το έργο τους. Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, των Κανονισµών και Αποφάσεων του ∆Σ που διέπουν τη
λειτουργία της Εταιρείας, λαµβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις, υποβάλλει στο ∆Σ της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που
απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
Τα σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆Σ παρατίθενται στο Παράρτηµα της παρούσας έκθεσης.

Επιτροπή Ελέγχου
Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων και αποτελείται από τρία (3) µη εκτελεστικά
µέλη
A/A

Ονοµατεπώνυµο

1

Πέτρος Κατσούλας

2

Νικόλαος Σοφοκλέους

3

Περικλής Μαζαράκης

Ιδιότητα
Μέλος ∆.Σ. - Εξαρτηµένο - Μη
Εκτελεστικό µέλος
Μέλος ∆.Σ. - Ανεξάρτητο - Μη
Εκτελεστικό µέλος
Μέλος ∆.Σ. - Ανεξάρτητο - Μη
Εκτελεστικό µέλος

Ηµεροµηνία
ανάληψης
καθηκόντων
30/06/2011
30/06/2011
30/06/2011

Πραγµατοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις εντός του 2011 και παρέστησαν όλα τα µέλη της.
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
•

•

Να επιβλέπει τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής παρακολούθησης και την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και
να εξετάζει τα βασικά σηµεία των οικονοµικών καταστάσεων που εµπεριέχουν σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις από πλευράς
∆ιοίκησης.
Να παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της
Εταιρείας.

•

Να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

•

Να επιβλέπει την πορεία του τακτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας.

•

Να παρακολουθεί τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε την ύπαρξη και τη διατήρηση της αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας του
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τακτικού ελεγκτή και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις πιθανές επιπρόσθετες µη ελεγκτικές παρεχόµενες υπηρεσίες από αυτόν.
Σηµειώνεται ότι πρόκειται να πραγµατοποιηθεί επαναξιολόγηση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου στα πλαίσια της σύνταξης του Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Εταιρείας µας.
7.

Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά µε τις
δηµόσιες προσφορές εξαγοράς.

Η γνωστοποίηση των απαιτούµενων πληροφοριών κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές
εξαγοράς έχει ως κάτωθι,
• ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Την 31 ∆εκεµβρίου 2011, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ΕΥΡΩ
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,39 έκαστη.

Μέτοχος
Κορρές
Νικολάου

Γεώργιος

Arneta Ltd
Damma Holdings S.A.
Μέτοχοι < του 5%
Σύνολο

€ 5.245.500

διαιρούµενο σε 13.450.000 κοινές

%

Αριθµός
∆ικαιωµάτων ψήφου
(άµεσα)

Αριθµός ∆ικαιωµάτων
ψήφου (Έµµεσα)*

%

4.656.025

34,6

4.656.025

1.260.750

43,99

1.900.000

14,1

1.900.000

-

14,13

Αριθµός
Μετοχών
του

695.229

5,2

695.229

-

5,17

6.198.746

46,1

4.937.996

-

36,71

13.450.000

100

12.189.250

1.260.750

100

*Οι αριθµοί που τίθενται στη συγκεκριµένη στήλη, απεικονίζουν τα δικαιώµατα ψήφου που έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ότι ασκούνται
µέσω πληρεξουσίων.
Το σύνολο (100%) των µετοχών της Εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες µετοχών. Τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις µετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920.
• Περιορισµοί στη µεταβίβαση τίτλων και συµφωνίες µεταξύ µετόχων
∆εν υπάρχουν περιορισµοί στο δικαίωµα µεταβίβασης µετοχών της Εταιρείας που να είναι γνωστοί σε αυτήν.
• Σηµαντικές συµφωνίες της Εταιρείας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας
κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
Οι µόνες συµφωνίες στις οποίες υπάρχει αναφορά πρόωρης λύσης τους είναι:
1) Στην «Συµφωνία χρήσης σήµατος» που έχει υπογραφεί µεταξύ της ΚΟΡΡΕΣ και της Johnson & Johnson. Συγκεκριµένα προβλέπεται στην
σύµβαση η δυνατότητα πρόωρης άσκησης του δικαιώµατος αγοράς των σηµάτων για τις αγορές της Βόρειας και Λατινικής Αµερικής σε
περίπτωση που ο βασικός µέτοχος παύσει να ορίζει την διοίκηση της εταιρείας.
2) Στο κοινοπρακτικό οµολογιακό ∆άνειο ύψους € 27.500 χιλ. που έχει συνάψει η εταιρεία στις 09/10/09 όπου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρονται ως γεγονότα καταγγελίας οι παρακάτω περιπτώσεις:
α) εάν ο Εγγυητής και βασικός µέτοχος παύσει αµέσως ή εµµέσως να ασκεί την πραγµατική διοίκηση του Εκδότη καθ’ όλη την ∆ιάρκεια του
∆ανείου
β) εάν ο Εγγυητής και βασικός µέτοχος παύσει για οιονδήποτε λόγο να έχει και να ασκεί καθ’ όλη την διάρκεια του δανείου, δικαιώµατα
ψήφου επί µετοχών του Εκδότη που να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) επί του εκάστοτε
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη
• Τίτλοι που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
• Οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:
Την 28 Μαρτίου 2012, οι µέτοχοι, κος Γεώργιος Κορρές, Arneta Ltd και Damma Holdings S.A. κατείχαν αντίστοιχα ποσοστό 34,62%, 14,13%
και 5,2% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
∆εν υπάρχουν άλλοι µέτοχοι, που να κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. και
τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρεία.
• Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
∆εν υφίστανται γνωστοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου (όπως περιορισµοί των δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή
αριθµού ψήφων, προθεσµίες άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της εταιρείας, τα χρηµατοπιστωτικά
δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων)
• Κανόνες αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆εν υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα
24

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 1/1 – 31/12/2011
Κονδύλια σε Ευρώ

• Ειδικές εξουσίες µελών ∆Σ
∆εν υφίσταται ειδικές εξουσίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφορικά µε έκδοση ή την επαναγορά µετοχών
Αναλυτικότερα τα ζητήµατα σχετικά µε πληροφοριακά στοιχεία του αρ. 10 παρ. 1 γ, δ, στ της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς και ειδικότερα για τις σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες
συµµετοχές, τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωµάτων, τους
περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου, έχουν αναπτυχθεί αναλυτικά στην ενότητα «(ζ) Πληροφορίες βάσει του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν.
3556/2007.» της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα της ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας

Παράρτηµα

1) Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα µελών ∆Σ και Επιτροπής Ελέγχου
Γεώργιος Κορρές του Νικολάου, Πρόεδρος ∆.Σ., Εκτελεστικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και σπούδασε Φαρµακευτική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το 1989 ξεκίνησε τη συνεργασία του µε το πρώτο
Οµοιοπαθητικό φαρµακείο της Ελλάδας (Φαρµακείο Τζιβανίδη), το οποίο ανέλαβε πλήρως το 1992. Τέσσερα χρόνια αργότερα ίδρυσε την Κορρές
Φυσικά Προϊόντα. Ο Γιώργος Κορρές έχει διατελέσει γραµµατέας της Ελληνικής Εταιρείας Οµοιοπαθητικών Φαρµακοποιών, ιδρυτικό µέλος της
Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρµακολογίας και ενεργό µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αρωµατοθεραπείας - Φυτοθεραπείας.
∆ηµήτρης Βιδάκης του Ιωσήφ, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Μαθηµατικός στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, αποκτώντας, στη συνέχεια, Msc από το Imperial College του
Πανεπιστηµίου του Λονδίνου και αργότερα MBΑ. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του καριέρα το 1989 και, µέχρι σήµερα, έχει εργαστεί σε επτά
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, αποκοµίζοντας πολύπλευρη εµπειρία µέσα από θέσεις υψηλής ευθύνης. Έρχεται στον Όµιλο ΚΟΡΡΕΣ από την
Coca-Cola Hellenic, όπου από το 2006 κατείχε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, τη θέση
του Προέδρου των εταιρειών Τσακίρης και ΕΛΧΥΜ. Πριν από την Coca-Cola Hellenic, διετέλεσε υψηλόβαθµο στέλεχος της Unilever για 15 χρόνια.
Έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις και αναγνωρίσεις στην επαγγελµατική του πορεία, µεταξύ των οποίων και το βραβείο του Manager of the Year
2009 από την Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων.
Χαράλαµπος Σταυρινουδάκης του Αλέξανδρου , Μέλος ∆.Σ., Εκτελεστικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 και είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος ΜΒΑ από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών και το Erasmus University of Rotterdam .Ο κ. Σταυρινουδάκης διαθέτει 17ετή εµπειρία σε διάφορες θέσεις ευθύνης στην Οικονοµική
∆ιεύθυνση Πολυεθνικών και Ελληνικών εταιριών. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία στην Shell Hellas και σύντοµα ανέλαβε την θέση
του Planning & MIS Manager για να συνεχίσει στην Shell International στο Λονδίνο στην κεντρική οµάδα των Ευρωπαϊκών Εξαγορών και στη
συνέχεια στο Global Shell Treasury Centre. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ανέλαβε την θέση του Οικονοµικού ∆ιευθυντή στον όµιλο
ΜΑΪΛΛΗ και στην συνέχεια την θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Οµίλου. Στην συνέχεια διετέλεσε
Οικονοµικός ∆ιευθυντής στον Όµιλο της SingularLogic, στον Όµιλο της Νεοχηµικής, και στο Youtravel.com Group.

Γεώργιος Τενεδιώτης του Βασιλείου, Γραµµατέας ∆Σ & Νοµικός Σύµβουλος, Εκτελεστικό
Γεννήθηκε το 1965 και είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος στο ∆ιεθνές
Ευρωπαϊκό και Εµπορικό ∆ίκαιο (LL.M. in Ιnternational European and Commercial Law, University of Kent at Canterbury, UK) καθώς και του
µεταπτυχιακού διπλώµατος Msc in Business for Lawyers του Athens Laboratory of Business Administration (ALBA). Ασχολείται κατά κύριο λόγο µε
θέµατα ∆ικαίου των επιχειρήσεων. Εργάζεται στην εταιρεία ως Νοµικός Σύµβουλος από την ίδρυσή της (1996).
Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνα, Μέλος ∆.Σ., Μη Εκτελεστικό
Γεννήθηκε το 1966 και είναι πτυχιούχος του τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1988) και κάτοχος Μ.Sc. in Software
Engineering και MBA (Masters in Business Administration) του Aston University, Birmingham, UK (1990 και 1993 αντίστοιχα). Από τον Ιούλιο του
1993 ως τον Οκτώβριο του 1996 εργάστηκε στο τµήµα επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας Barclays (BZW) στην Αθήνα. Από τον Οκτώβριο του
1996 ως τον ∆εκέµβριο του 1997 εργάστηκε στην BZW στο Λονδίνο στο τµήµα µετόχων. Από το 1998 εργάζεται στο τµήµα µετοχών του τοµέα
επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας Credit Suisse στο Λονδίνο όπου από το 2001 είναι υπεύθυνος ανάλυσης ελληνικών εταιρειών.
Χρήστος Γκλαβάνης του Μιχαήλ, Μέλος ∆.Σ., Μη Εκτελεστικό
Γεννήθηκε το 1953 και είναι απόφοιτος του Τµήµατος Οικονοµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Hull της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει πολυετή
εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου και σε ειδικές εργασίες ελέγχου και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, εξαγορών – συγχωνεύσεων, και
έναρξη εταιρειών τόσο σε εθνικό όσο και σε πολυεθνικό επίπεδο, κυρίως στους κλάδους ενέργειας, βιοµηχανίας, ναυτιλίας και τηλεπικοινωνιών.
Συγκεκριµένα εργάσθηκε από το 1974 έως το 1981 στην Coopers & Lybrand, από το 1981 έως το 1987 στην Ernst & Whinney, ως partner, από
το 1987 έως 2008 ανέλαβε τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην Εrnst & Young Νοτιοανατολικής Ευρώπης (9 χώρες) και από το 2008 έως
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το 2011 τη θέση του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην Εrnst & Young Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (19 χώρες). Είναι
µέλος του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος και του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας. Από το 2011 κατέχει τη
θέση του Πρόεδρου Επιτροπής Ελέγχου στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Νικόλαος Σοφοκλέους του Σοφοκλή, Μέλος ∆.Σ., Ανεξάρτητο /, Μη Εκτελεστικό
Γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου το 1956. Έλαβε BBA & MBA από το πανεπιστήµιο A&M του Texas. Είχε 15ετή συνεργασία µε την Procter &
Gamble, όπου διετέλεσε Associate Marketing Director στις αγορές της Αραβικής Χερσονήσου και της Μεγάλης Βρετανίας και στην συνέχεια
Marketing Director στην Ελλάδα.Από το 1996 και για 10 χρόνια εργάστηκε στην Βarilla. Ανέλαβε υπευθυνότητες ∆ιευθύνοντος Συµβούλου (CEO)
για την Misko στην Ελλάδα, τη Barilla στη Βόρειο Αµερική καθώς και την Kamps στη Γερµανία. Από 1/3/2008 έχει αναλάβει καθήκοντα Προέδρου
και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Vodafone Ελλάδος.
Περικλής Μαζαράκης, Μέλος ∆.Σ., Ανεξάρτητο /, Μη Εκτελεστικό
Ο κ. Μαζαράκης εργάζεται από το 2007 στην Cerberus Capital, εταιρεία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου (Private Equity) στην Νέα Υόρκη ενώ
παλαιότερα κατείχε τις θέσεις του ∆ιευθυντή Μάρκετινγκ στη Yum brands διεθνώς (Pizza Hut, KFC, Taco Bell) και του ∆ιευθυντή λειτουργίας
1,100 καταστηµάτων στην Λατινική Αµερική και Καραϊβική. Επιπλέον εργάστηκε και ως ∆ιευθυντής Μάρκετινγκ και business development στον
κλάδο φαρµάκων στην Bristol Myers και στη θέση συµβούλου διοίκησης στην McKinsey & Company. Είναι πτυχιούχος του University of
Pennsylvania (Wharton School) και κάτοχος MBA του Stanford University.

Μεταµόρφωση, 28 Μαρτίου 2012
«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο».
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