
                                                                                                    

Αποφάςεισ Ετήςιασ Τακτικήσ Γενικήσ Συνζλευςησ 10ησ Ιουνίου 2014 

 
Η «ΑΚΡΙΣΑ»,  είναι θ βιομθχανία του κλάδου ξυλείασ που άντεξε ςτθ 

δραματικι μείωςθ τθσ ηιτθςθσ που επί πζντε ςυναπτά ζτθ 

αντιμετϊπιςαν όλεσ ανεξαιρζτωσ οι επιχειριςεισ του βιομθχανικοφ 

τομζα του κλάδου. Η «ΑΚΡΙΣΑ» με κυρίαρχθ πλζον παρουςία ςτθν 

εκνικι αγορά, προετοιμάηεται για να ανταποκρικεί ςτθν αναμενόμενθ 

ςταδιακι ανακζρμανςθ τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ και κατ’ 

επζκταςθ, ςτθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για προϊόντα τεχνθτισ ξυλείασ.   

Σα παραπάνω τόνιςε θ Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 

ειςθγμζνθσ,  Λουκία Σαράντη, κατά τθν ετιςια τακτικι γενικι 

ςυνζλευςθ των μετόχων που πραγματοποιικθκε ςιμερα, αναφερόμενθ 

ςτισ ςθμαντικότερεσ εξελίξεισ του  2013 και ςτισ προοπτικζσ που 

διαφαίνονται για τθν Εταιρεία και τον Όμιλο, ςτο τρζχον ζτοσ.  

Η «ΑΚΡΙΣΑ», μετά τθν πολφ ςθμαντικι ςυμφωνία που ςυνιψε με τισ 

πιςτϊτριεσ Σράπεηεσ, το Μάρτιο του 2014,  για τθν αναδιάρκρωςθ του 

δανειακοφ τθσ χρζουσ και τθν χρθματοδότθςι  με κεφάλαια κίνθςθσ, 

ζχει κζςει ςε εφαρμογι το επιχειρθςιακό ςχζδιο που ςτοχεφει ςε 

αφξθςθ των πωλιςεων και βελτίωςθ των αποτελεςμάτων. 

Η «Ακρίτασ», αναμζνει ςταδιακι αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ςτθν εςωτερικι 

αγορά με τα πρϊτα κετικά ςθμάδια να εντοπίηονται ςτο ξενοδοχειακό 

κλάδο. Επίςθσ, προςβλζπει ςε αφξθςθ των πωλιςεων εξωτερικοφ, 

ςτρεφόμενθ μάλιςτα ςτθ δθμιουργία ςτακερϊν ςυνεργαςιϊν με ξζνουσ 

ομίλουσ και κτίηοντασ πάνω ςτθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα που ζχει 

αναπτφξει ςτθ Μζςθ Ανατολι και ςε χϊρεσ τθσ βόρειασ Αφρικισ.     

Ειδικότερα, ςε ό,τι αφορά τη χρήςη 2013, οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ, 

διαμορφϊκθκαν ςε 31.366.430 ευρϊ, μειωμζνεσ κατά 26% ζναντι 

εκείνων του 2012,  λόγω τθσ μειωμζνθσ ηιτθςθσ ςε Ελλάδα, αλλά και 

τθσ μειωμζνθσ κατανάλωςθσ ςε διαρκι αγακά, όπωσ και των ιδιαίτερων 

γεωπολιτικϊν εξελίξεων ςε  χϊρεσ τθσ Ν.Α. Ευρϊπθσ  και τθσ λεκάνθσ 

τθσ Μεςογείου.  



Σα κακαρά αποτελζςματα μετά από φόρουσ ιταν αρνθτικά και οι ηθμίεσ 

ανιλκαν ςε 14.253.835 ευρϊ,  επιβαρυμζνεσ και από τθν αφξθςθ του 

φορολογικοφ ςυντελεςτι.  

Παρά ταφτα, θ εταιρεία κατόρκωςε να περιορίςει  τον τραπεηικό τθσ 

δανειςμό, ενϊ δεν προχϊρθςε ςε μειϊςεισ προςωπικοφ. 

Οι αποφάςεισ τησ γενικήσ ςυνζλευςησ   

Η Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ «ΑΚΡΙΣΑ» 

πραγματοποιικθκε ςιμερα, θμζρα Σρίτθ, 10 Ιουνίου 2014, ςτα γραφεία 

τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ ςτθν Αλεξανδροφπολθ. τθ γενικι ςυνζλευςθ 

παρευρζκθςαν εμπρόκεςμα 8 μζτοχοι, κάτοχοι 10.369.290 μετοχϊν ςε 

ςφνολο 13.000.000, ιτοι ποςοςτό  79,76% του καταβεβλθμζνου 

μετοχικοφ κεφαλαίου. φμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ διαπιςτϊκθκε 

θ εκπλιρωςθ του κριτθρίου τθσ απαρτίασ με αποτζλεςμα θ Γενικι 

υνζλευςθ να μπορεί να ςυνεδριάςει εγκφρωσ και να λάβει αποφάςεισ 

επί των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 

Η γενική ςυνζλευςη των μετόχων ενζκρινε παμψηφεί όλα τα θζματα 

τησ ημερήςια διάταξησ τησ Γενικήσ Συνζλευςησ. 

Ειδικότερα: 

Θζμα 1ο: Ενζκρινε παμψθφεί τισ αναμορφωμζνεσ (αναδιατυπωμζνεσ) 

ετιςιεσ ατομικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ χριςθσ 

2012, τα αποτελζςματα χριςθσ 2012 κακϊσ και τισ εκκζςεισ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν για τθν περίοδο 

1.1.2012- 31.12.2012. 

Θζμα 2ο: Ενζκρινε παμψθφεί τισ ετιςιεσ ατομικζσ και ενοποιθμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ χριςθσ 2013, τα αποτελζςματα χριςθσ 2013, 

κακϊσ και τισ ςχετικζσ εκκζςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των 

Ορκωτϊν Ελεγκτϊν για τθν περίοδο 1.1.2013- 31.12.2013. 

Θζμα 3ο: Απιλλαξε παμψθφεί τα μζλθ του Δ.. όπωσ και τουσ 

Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα 

χριςθσ 2013. 



Θζμα 4ο: Εξζλεξε παμψθφεί ζνα τακτικό και ζναν αναπλθρωματικό 

ελεγκτι για τθ χριςθ 1.1.2014-31.12.2014 και ενζκρινε τθν αμοιβι 

τουσ.  

Θζμα 5ο: Ενζκρινε παμψθφεί τισ αμοιβζσ που καταβλικθκαν ςτα μζλθ 

του Διοικθτικοφ υμβουλίου με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ κατά τθ 

διάρκεια τθσ χριςθσ 2013 και ενζκρινε τισ αμοιβζσ και ςυμβάςεισ του 

Δ.. για τθ χριςθ 2014.  

Θζμα 6ο: Ενζκρινε παμψθφεί τθ χοριγθςθ αδείασ, κατ’ άρκρο 23, παρ. 

1, του Κ.Ν. 2190/1920, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ,  κακϊσ και ςε Διευκυντζσ, να μετζχουν ςε 

Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ εταιρειϊν του Ομίλου , που 

επιδιϊκουν όμοιουσ ι ςυναφείσ ςκοποφσ. 

Θζμα 7ο: Ενζκρινε παμψθφεί τα όρια εξόδων ταξιδιοφ. 


