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Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

 
 
 
Θέμα 1ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων 
οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (€ 300.852,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 15,25 σε € 14,50 η κάθε μία, με σκοπό την 
επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού € 0,75 ανά μετοχή και τροποποίηση του 
άρθρου 5 του Καταστατικού. 

 
Σχέδιο Απόφασης 

 
 
Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, εγκρίνει (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη 
πλειοψηφία ………..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές ……….) τη μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο 
ευρώ (€ 300.852,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει 
από € 15,25 σε € 14,50 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 
ποσού € 0,75 ανά μετοχή και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 
 
 

Θέμα 2ο: Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ελέγχου και Ορισμός Προέδρου αυτής 

 

 

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία 

………..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές ……….) αποφασίζει τα κάτωθι: 

 

 

Σε αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου η οποία είχε ορισθεί με την από 
02.04.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κ. Alexander Zagoreos, ορίζει νέο μέλος 
αυτής τον κ. Θεόδωρο Παπαηλιού ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
και πληροί τις προυποθέσεις περί ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ.1 ν.3016/2002. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από 
δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη μέλος. Τα δύο μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικά. Επίσης, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι 
ανεξάρτητα μέλη καθώς πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 4 παρ.1 ν.3016/2002 
καθώς σήμερα: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν σχέση εξάρτησης, όπως αυτή ορίζεται στην 
διάταξη του άρθρου  4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με 
αυτή πρόσωπα.    
 
Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τους κ.κ.: 
 
Νικόλαο Κυριαζή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 
Anastasios Adam, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 
Θεόδωρο Παπαηλιού, ανεξάρτητο και μη μέλος του Δ.Σ. 
 
Περαιτέρω, ο κος Θεόδωρος Παπαηλιού ο οποίος είναι ανεξάρτητο και μη μέλος του 
Δ.Σ., έχει την επαγγελματική ιδιότητα του Οικονομολόγου, είναι τέως Ορκωτός Ελεγκτής, 
κρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή 
γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ελέγχου. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει ότι και τα τρία ως άνω μέλη της 
Επιτροπής Ελέγχου, έχουν επαρκή γνώση στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία, 
ήτοι στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και εν γένει πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 
του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. 



Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου, θα έχει θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της Εταιρίας που θα συγκληθεί εντός του έτους 2021, ως, δηλαδή, είχε 
αποφασισθεί με την από 02.04.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 


