ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30/6/2014

!

Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισµού του Χ.Α., σας γνωστοποιούµε ότι :
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που συνήλθε σήµερα Δευτέρα, 30
Ιουνίου 2014, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόµιµα οκτώ (8) µέτοχοι
εκπροσωπούντες το 72,60% του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας, παµψηφεί και
οµόφωνα :
1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως
1/1 έως 31/12/2013.
2. Αποφάσισε οµόφωνα τη διανοµή µερίσµατος στους µετόχους της εταιρείας ποσού

Ευρώ 10,560 εκατ., που αντιστοιχεί σε 0,20 Ευρώ ανά µετοχή. Ηµεροµηνία
αποκοπής του µερίσµατος, ορίσθηκε η Τετάρτη 20/8/2014. Δικαιούχοι του
µερίσµατος (record date), θα είναι οι κάτοχοι µετοχών την Παρασκευή 22/8/2014.
Ηµεροµηνία καταβολής του µερίσµατος στους δικαιούχους µετόχους ορίσθηκε η
Πέµπτη 28/8/2014.
3. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, µε την προσθήκη
παραγράφου 1.7, επεκτείνοντας το «Σκοπό της Εταιρείας» στην εισαγωγή τροφίµων
και πρώτων υλών παραγωγής τροφίµων (όπως ενδεικτικά ζάχαρης κ.λ.π.).

4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συµβούλιο µε θητεία δύο ετών ως ακολούθως :
Εκτελεστικά Μέλη :Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου, Παντούσης Ιωάννης του Δηµητρίου,
Φειδάκης Αθανάσιος του Γεωργίου, Φειδάκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου και Δεµέναγας
Κωνσταντίνος του Ανδρέα - Φώτιου.
Μη εκτελεστικό µέλος : Δεµέναγας Ανδρέας - Φώτιος του Κωνσταντίνου.
Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά Μέλη : Λιούκας Σπύρος του Κωνσταντίνου, Πιµπλής Νικόλαος
του Ευάρεστου και Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη.
5. Εξέλεξε ως νέα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 3693/2008,
τους κ.κ. Σπύρο Λιούκα, Ιωάννη Κατσουλάκο και Ανδρέα – Φώτιο Δεµέναγα.
6. Απήλαξε τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές
από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2013.
7. Έδωσε άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 και ενέκρινε τη σύναψη
συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ή εταιριών
συνδεδεµένων µε αυτούς.
8. Χορήγησε άδεια στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας
σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να µετέχουν σε Διοικητικά Συµβούλια
ή στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεµένων µε την Εταιρία που επιδιώκουν όµοιους ή
παρεµφερείς σκοπούς.
9. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON, για την διενέργεια του τακτικού
ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, Εταιρικών και Ενοποιηµένων, καθώς
και του φορολογικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2014.
10. Ενέκρινε τις υπάρχουσες συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε
αυτήν επιχειρήσεων.

!Ολοκληρώνοντας έγινε αναφορά, στην µέχρι σήµερα πορεία της Εταιρείας και του Οµίλου
καθώς και την υψηλή µερισµατική απόδοση µε την απόφαση για διανοµή µερίσµατος στους
µετόχους της Εταιρείας (0,2 Ευρώ ανά µετοχή) από τα κέρδη του 2013 και προηγουµένων
χρήσεων, µετά από τρία συνεχόµενα χρόνια κατά τα οποία ενώ η Εταιρεία είχε κέρδη, δεν
διένειµε µέρισµα στους µετόχους της επιδιώκοντας την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της
λόγω της κρίσης που διένυε η αγορά.

