
 
 
 

Απνθάζεηο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηελ 
13ε/05/2010 

 
 
 

Αλαθνηλώλεηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 278 ηνπ Καλνληζκνύ Χ.Α., όηη ηελ 
Πέκπηε 13 Μαΐνπ 2010 θαη ώξα 11:00, πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Σαθηηθή 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο ΑΚΡΙΣΑ ΑΔ, ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ζηελ 
Αιεμαλδξνύπνιε, νδόο σθξ. Οηθνλόκνπ 3, ζηελ νπνία παξέζηεζαλ 
εκπξόζεζκα 7 κέηνρνη, νη νπνίνη  θαηείραλ 10.350.590 κεηνρέο, ζε ζύλνιν 
κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο 13.000.000, ήηνη πνζνζηό 79,62% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ. Γηαπηζηώζεθε όηη ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα 
ζπλεδξηάζεη εγθύξσο θαη λα ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο Ηκεξήζηαο 
Γηάηαμεο. Καηά ηε ζπδήηεζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο ε 
Γεληθή πλέιεπζε έιαβε ηηο αθόινπζεο απνθάζεηο πακςεθεί θαη νκόθσλα: 
 

1. Δλέθξηλε ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (Δηαηξείαο θαη 
Δλνπνηεκέλεο) ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2009, ηα Απνηειέζκαηα Χξήζεο θαη ησλ 
επ' απηώλ εθζέζεσλ ηνπ Γ.. θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ ηεο πεξηόδνπ 
1.1.2009-31.12.2009. 

 
 2. Δλέθξηλε ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ.. σο θαη ησλ Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 
2009. 

 
 3. Eμέιεμε έλα ηαθηηθό θαη έλα αλαπιεξσκαηηθό ειεγθηή γηα ηε ρξήζε 

1.1.2010 - 31.12.2010. Ωο  Σαθηηθόο Οξθσηόο Διεγθηήο εθιέρζεθε ν 
Κσλζηαληίλνο Δ. Αλησλαθάθεο ΑΜ/ΟΔ 22781 θαη σο Αλαπιεξσκαηηθόο 
Οξθσηόο Διεγθηήο ν Γεώξγηνο Ν. Γειεγηάλλεο ΑΜ/ΟΔ 15791, ακθόηεξνη 
ηεο εηαηξείαο Grant Thornton, θαη εγθξίζεθε ε ακνηβή ηνπο.  

 
 
4. Δμέιεμε λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κε 5εηή ζεηεία ήηνη κέρξη ηηο 

13/05/2015 ην νπνίν απαξηίδεηαη απν 7 κέιε: σο εθηειεζηηθά κέιε 
εθιέρζεθαλ νη αξάληε Α. Λνπθία, αξάληεο Γ. Γεώξγηνο, Σδίηδηθαο Χ. 
Ισάλλεο, σο αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε εθιέρζεθαλ νη Καηξίδεο Κ. 
Γεκήηξηνο, Χξπζνρνΐδεο Γ. Αλαζηάζηνο, Παπαδόπνπινο Α. Βαζίιεηνο θαηο σο 
κε εθηειεζηηθό κέινο ν Γθάγθαο Π. αξάληεο. 

 
 
5. Δλέθξηλε ηηο ακνηβέο θαη απνδεκηώζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε 

ηνπ Γ.. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2009 θαη πξνελέθξηλε ηηο ακνηβέο θαη 
απνδεκηώζεηο  ηνπο γηα ηελ ρξήζε 2010.  

 
6. Δλέθξηλε: α) Πεξί ησλ νξίσλ εμόδσλ ηαμηδίνπ θαη β) Πεξί ρνξήγεζεο 

άδεηαο θαη' άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 σο ηζρύεη, ζηα Μέιε ηνπ 
Γ.., ζηνπο Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο, θαζώο θαη ζηνπο αληηθαηαζηάηεο απηώλ, 
λα κεηέρνπλ ζε Γ.. ή ζηε Γηεύζπλζε ζπγαηξηθώλ ή άιισλ Δηαηξηώλ, 



ζπλδεδεκέλσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, 
σο ηζρύεη. 
 

 


