
Σχέδιο αποφάσεων 
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 
της 19/6/2017 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων 

Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2016 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών 
Ελεγκτών.  

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από 
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2016.  

3. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων. 
4. Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις 

παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 31-12-2016, 
προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2017. 

5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και 
καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

6. Έγκριση  συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής 
εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση 
της Εταιρείας  στις 8/6/2017  και θα προταθεί για  ποσόν  3.930 ευρώ, με την 
έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον 1.500  νέων μετοχών ονομαστικής αξίας  2,62 
εκάστης , σε τιμή  έκδοσης 22,00  ευρώ ανά μετοχή με μερική ή ολική κάλυψη 
του ποσού της αύξησης 

7. Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα µέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε 
εταιρείες και σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή 
άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και 
παροχή ειδικής άδειας, κατ’ άρθρο 23α  παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, 
παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ 
αυτής συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε  παρ. 5 κ.ν.2190/1920, 
εταιρειών. 

8. Εκλογή  νέου  Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του 
9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου  σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 
10. Eπανέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση,  της από 25/8/2016 απόφασης 

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, περί παροχής εταιρικής 
εγγύησης κατ’ άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, υπέρ της συνδεδεμένης 
εταιρείας MATHIOS AD στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της 
τελευταίας, σύμφωνα με την από 20 Ιουλίου 2016 έκθεση του Διοικητικού 
συμβουλίου της Εταιρείας για την συνδρομή  των προϋποθέσεων της παραγράφου 
1 του παραπάνω άρθρου.  Η εγγύηση παρεσχέθη σύμφωνα με την παραπάνω 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προς την  Βουλγαρική 
Τράπεζα “PIRAEUS BANK BULGARIA AD”. 

11. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις 
 
 
 



 
 
Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. » που υφίστανται την 17 Μαΐου 2017  
(ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης 
της 19 Ιουνίου 2017) ανέρχεται σε 9.819.370 κοινές ονομαστικές  μετοχές. Κάθε 
κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.  
Για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα θέματα της παρούσας Γενικής  Συνέλευσης 
απαιτείται απαρτία 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας  και πλειοψηφία 50%+1 των  εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση 
ψήφων.  
Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα/σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων  
της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 19 Ιουνίου 2017 
 

 
Θέμα 1ο 

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των 
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 
Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.  
 
Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, θα ενημερωθούν οι μέτοχοι και θα 
υποβληθούν προς ς έγκριση  οι  ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, Οικονομικές 
Καταστάσεις της εταιρείας, χρήσης 1/1/2016-31/12/2016, οι οποίες συντάχθηκαν 
σύμφωνα με τους όρους και τις λοιπές διατάξεις που προβλέπονται από τους κανόνες 
και το πλαίσιο εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π) και οι οποίες 
έχουν ως εξής: 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  -ποσά εκφρασμένα σε € 
  Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   

  

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.262.137 5.717.836 2.701.537 2.979.447 

Επενδύσεις σε ακίνητα 105.864 107.180 105.864 107.180 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.927.460 2.031.803 1.840.965 1.944.782 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 439.457 437.304 2.039.693 2.022.046 

Αποθέματα 4.169.651 4.360.362 3.472.924 3.797.251 

Aπαιτήσεις από πελάτες 6.878.176 5.292.175 7.961.897 5.892.921 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.198.546 1.118.509 1.565.202 1.397.599 
Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 1.089.805 1.071.119 588.492 582.828 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.071.096 20.136.288 20.276.574 18.724.054 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   

  
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.775.365 6.775.365 6.775.365 6.775.365 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων  832.398 1.729.713 360.008 731.491 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 7.607.763 8.505.078 7.135.373 7.506.856 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) -45.973 -30.910 0 0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 7.561.790 8.474.168 7.135.373 7.506.856 



Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.375.000 1.575.000 1.375.000 1.575.000 

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 472.387 450.229 459.600 438.360 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.586.898 7.184.672 7.407.392 6.957.165 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.075.021 2.452.219 3.899.209 2.246.673 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 13.509.306 11.662.120 13.141.201 11.217.198 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(γ)+(δ) 21.071.096 20.136.288 20.276.574 18.724.054 

 
 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ποσά εκφρασμένα σε € 

    
Όμιλος Εταιρεία 

    
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 
χρήσεως (01.01.2016 και 01.01.2015 
αντίστοιχα) 8.474.168 8.684.231 7.506.856 8.455.617 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους (συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες) -921.504 -207.412 -380.440 -946.948 
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο  
στην καθαρή θέση (αναλογιστικό 
αποτέλεσμα ,φόρος αποθεματικού 
κάλυψης ιδίας συμμετοχής 
επιχορηγούμενου προγράμματος) 9.126 -2.651 8.957 -1.813 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 
χρήσεως (31.12.2016 και 31.12.2015 
αντίστοιχα) 7.561.790 8.474.168 7.135.373 7.506.856 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  -συνεχιζόμενες δραστηριότητες - ποσά εκφρασμένα σε € 

    
Όμιλος Εταιρεία 

    
1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 

Κύκλος εργασιών 
  

13.047.928 13.060.966 13.173.320 12.988.540 

Μικτά κέρδη 
   

5.435.127 6.167.945 5.037.531 5.312.533 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  -198.815 473.952 315.813 518.844 

Κέρδη / ( Ζημιές) προ φόρων 
 

-926.259 -241.356 -391.220 -972.201 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α) 
 

-921.504 -207.412 -380.440 -946.948 

        - Κατόχους μετοχών της μητρικής 
 

-905.897 -200.457 
 

  

        - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

-15.607 -6.955 
 

  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 
 

9.126 -2.651 8.957 -1.813 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -912.378 -210.063 -371.483 -948.761 

        - Κατόχους μετοχών της μητρικής 
 

-896.779 -203.130 
 

  

        - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

-15.599 -6.933 
 

  

Κέρδη / (Ζημιές )μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε €) -0,0923 -0,0204 -0,0387 -0,0964 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή  (σε €)  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 618.007 1.314.023 905.244 1.154.196 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) - ποσά εκφρασμένα σε € 

    
Όμιλος Εταιρεία 

       
  

Λειτουργικές δραστηριότητες 
 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -926.259 -241.356 -391.220 -972.201 



Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
    

  
Αποσβέσεις  

   
886.799 879.925 659.408 675.206 

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 100.000 100000 100000 900.000 

Συναλλαγματικές διαφορές 
  

1.741 0 1.741 0 

Επιχορηγήσεις 
   

-69.977 -39.854 -69.977 -39.854 

Προβλέψεις 
   

38.331 24.174 37.175 23.088 

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και  ζημιές)επενδυτικής 
δραστηριότητας -10.178 0 -10.178 0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

627.444 615.308 607.033 591.045 

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες : 

   
  

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 190.711 -314.214 324.327 -353.915 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
-

1.668.904 810.063 
-

2.239.246 562.611 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.622.803 -479.957 1.652.537 -460.403 

Μείον: 
      

  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -627.444 -615.308 -607.033 -591.045 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) 165.067 738.781 64.567 334.532 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
   

  

Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 0 -499.619 -9.600 -569.819 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων   
 

-440.989 -495.696 -391.912 -467.645 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων  25.725 70.287 25.725 70.287 

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 
  

66.657 0 66.657 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) -348.607 -925.028 -309.130 -967.177 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

    
  

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 
 

450.000 0 450.000 0 
Εξοφλήσεις δανείων 

 
-247.774 -156.275 -199.773 -108.274 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 202.226 -156.275 250.227 -108.274 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 18.686 -342.522 5.664 -740.919 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 1.071.119 1.413.641 582.828 1.323.747 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 1.089.805 1.071.119 588.492 582.828 
 
 
 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  

1.  Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους,τα ποσοστά με τα οποία η μητρική εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό 
τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις , παρατίθενται αναλυτικά στη 
σημείωση ( 6.5 ) των οικονομικών καταστάσεων.Δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ,ούτε 
σημειώθηκαν μεταβολές στη σύνθεση των εταιρειών που ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις ή στη μέθοδο 
ενσωμάτωσής τους. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση (6.16 ) των 
οικονομικών καταστάσεων. 
3.  Επί ακινήτων της μητρικής εταιρείας υφίσταvται προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού 3,4 εκ.€   για εξασφάλιση  
τραπεζικού δανεισμού. 

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς  και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να 
έχουν  σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου. 



5. Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στη προηγούμενη σημείωση ( 4 ).Το ποσό της πρόβλεψης για 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις μέχρι 31.12.2016 ανέρχεται σε € 40 χιλ τόσο για την Εταιρεία όσο και για τον Όμιλο.Δεν υπάρχουν  
λοιπές προβλέψεις. 

6. Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας την 31.12.2016 ανέρχονταν σε 192 και 110 άτομα 
αντίστοιχα, έναντι 203 και 106 ατόμων αντίστοιχα την 31.12.2015. 

7. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα 
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης έχουν ως εξής : 

(ποσά σε €) 
  

Όμιλος Εταιρεία 

Έσοδα  
  

27.073 1.267.058 
Έξοδα 

  
0 1.890.661 

Απαιτήσεις 
  

13.692 1.739.076 
Υποχρεώσεις 0 0 
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 
διοίκησης 282.178 282.178 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 1615 1615 

8. Δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις την 31.12.2016 

9.  Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015. 
 
 
 
 
 
 
Επίσης  θα ενημερωθούν οι μέτοχοι  για το περιεχόμενο της, συνοδεύουσας τις 
ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ επ΄ αυτών και των 
πεπραγμένων της χρήσης έτους 2016, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία ακολουθεί, αφορά 

την χρονική περίοδο της χρήσεως 2016.Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι 

εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις τόσο του κ.ν. 2190/1920( άρθρο 107A 

,δεδομένου ότι η Εταιρεία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ) όσο 

και του νόμου 3556/2007 και τις επ΄ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως της Απόφασης με αριθμό 7/448/11.10.2007 του 

Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Εν όψει δε ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις , η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται , χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου 

και της εταιρείας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», για την χρήση 2016,σημαντικά 

γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους στις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις. Επίσης  περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και 

αβεβαιότητες που οι εταιρείες του ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον 

,παραθέτοντας εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης για 



την χρήση 2017 και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που 

καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 

 
Επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση / Ετήσια ανασκόπηση πεπραγμένων 
 
Το 2016 ο Όμιλος προσπάθησε να διατηρήσει σταθερή πορεία παρά τις αρνητικές 
επιδράσεις από το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης 
και στασιμότητας  καθώς και της μειωμένης ζήτησης από τις χώρες της Ευρωζώνης.  
Ο Όμιλος εξακολούθησε να επενδύει σε μια δυναμική εξωστρεφή στρατηγική με  
διεύρυνση  των αγορών της σε χώρες εκτός Ε.Ε. οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και προοπτικές ανάπτυξης καθώς και στη συνεχή βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας με στόχο τη μείωση του κόστους . 
Το 2016 σημαντικό μέρος των εσόδων του Ομίλου προήλθε από την εξαγωγική 
δραστηριότητα που παρά τις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού σημείωσε δυναμική 
ανάπτυξη.   
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 2016 ανήλθε σε € 13.048 χιλ. έναντι € 

13.061 χιλ παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σύγκριση με το 2015. 

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας το 2016 ανήλθε σε € 13.173 χιλ 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,4% σε σύγκριση με το 2015. 

 

Σε ενοποιημένο επίπεδο το μικτό κέρδος το 2016 ανήλθε € 5.435 χιλ έναντι € 6.168 

χιλ το 2015 παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,9 %. Το μικτό κέρδος της μητρικής 

εταιρείας κατά το 2016 ανήλθε € 5.038 χιλ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το 2015 

ανερχόταν σε € 5.313 χιλ, σημειώνοντας μείωση κατά 5,2 %. 

 

Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου (δαπάνες διοίκησης και διάθεσης ) το  2016 

αυξήθηκαν  κατά € 68 χιλ. (1%) έναντι του προηγούμενου έτους . 

 

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος είναι αυξημένο σε σχέση με τo αντίστοιχα της 

περσινής περιόδου κατά  € 12 χιλ για τον Όμιλο και αυξημένο  € 16 χιλ για την 

εταιρεία . 

 

Η μητρική εταιρεία το 2016 διενήργησε πρόβλεψη απομείωσης υπεραξίας συνολικού 

ποσού € 100 χιλ.  
 



Τα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ) του 

Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των  € -906 χιλ. και της εταιρείας , σε € -380 χιλ. έναντι € 

-200 χιλ. και  € -947 χιλ. αντίστοιχα της περσινής περιόδου.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψιν τις ζημιές που 

κατέγραψε η Εταιρεία το 2016 και τις ενδεχόμενες δυσμενείς προοπτικές του 2017 

αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων , 

που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου 2017 , τη μη διανομή μερίσματος για τη 

χρήση 2016. 

 

Για τη βελτίωση της οικονομικής θέσης της θυγατρικής εταιρείας BAU MARKET 
Α.Ε. αυξήθηκαν τα κεφάλαιά της κατά το ποσό € 9.600.Η αύξηση καλύφθηκε  100% 
από την μητρική εταιρεία. 
 

Καθαρή Θέση 

 

Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου και της εταιρείας ανέρχεται κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2016 σε € 21 εκ. και € 20 εκ. αντίστοιχα. 

Τα αποθέματα του ομίλου και της εταιρείας μειώθηκαν σε σχέση με το 2015 κατά € 

191 χιλ. και € 324 χιλ. αντίστοιχα. 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  του Ομίλου και της εταιρείας αυξήθηκαν σε σχέση 

με το 2015 κατά € 2.026 χιλ. και € 2.103 χιλ. αντίστοιχα. 

Με στόχο την ενίσχυση των σημαντικών οικονομικών μεγεθών ο Όμιλος περιόρισε 

περαιτέρω τον μακροπρόθεσμο δανεισμό κατά € 200 χιλ.. 

 

 
Χρηματοοικονομικοί  Δείκτες  
 
Ο Όμιλος έχει ως πολιτική τη συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της 
απόδοσής του σε μηνιαία βάση, με σκοπό τον έγκαιρο και αποτελεσματικό εντοπισμό 
τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους και τη λήψη αντίστοιχων διορθωτικών μέτρων. 
Ο Όμιλος επιμετρά την αποδοτικότητά του μέσω της χρήσης χρηματοοικονομικών 
δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς : 
 
 
 
«Δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους του Ομίλου»: 

Ο δείκτης μικτού περιθωρίου δείχνει το μικτό κέρδος που απολαμβάνει η εταιρεία 

από την πώληση των προϊόντων της.  



Ο δείκτης για τον Όμιλο διαμορφώθηκε στο 41,7% το 2016 έναντι 47,2% το 2015 και 

για την εταιρεία στο 38,2% το 2016 έναντι 40,9% το 2015. 

 
«Δείκτης  κάλυψης τόκων»: 

Ο δείκτης αυτός εμφανίζει τον βαθμό με τον οποίο οι τόκοι καλύπτονται  από το 

άθροισμα των κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων του Ομίλου και της 

Εταιρείας. Ο δείκτης για τον Όμιλο διαμορφώθηκε στο 0,98 το 2016 έναντι 2,14 το 

2015 και για την εταιρεία στο 1,49 το 2016 έναντι 1,95 το 2015. 

 

«Δείκτης κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου»: 

Ο δείκτης αυτός δείχνει ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που πέτυχε κάθε μονάδα 

καθαρού κεφαλαίου κίνησης και αν η οικονομική μονάδα διατηρεί μεγάλα κεφάλαια 

κίνησης σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων της στη χρήση και προκύπτει ως εξής : 

Πωλήσεις δια του καθαρού κεφαλαίου κίνησης  

Ο δείκτης για τον Όμιλο διαμορφώθηκε στο 7,8 το 2016 έναντι 5,9 το 2015 και για 

την εταιρεία στο 5,8 το 2016 έναντι 5,3 το 2015. 

 

«Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου» : 

Ο εν λόγω δείκτης αφορά το ποσοστό χρηματοδότησης του Ενεργητικού από τα Ίδια 

Κεφάλαια και προκύπτει ως εξής : Ίδια Κεφάλαια δια του συνόλου του Ενεργητικού 

χωρίς μετρητά και ισοδύναμα αυτών. 

Ο δείκτης για τον Όμιλο διαμορφώθηκε στο 37,8% το 2016 έναντι 44,4% το 2015 και 

για την εταιρεία στο 36,2% το 2016 έναντι 41,4% το 2015. 

 

«Δείκτης  γενικής άμεσης ρευστότητας του Ομίλου» : 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το μέτρο ρευστότητας και τα περιθώρια ασφαλείας 

ανταπόκρισης πληρωμών των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων .Ο δείκτης προκύπτει 

διαιρώντας το κυκλοφορούν ενεργητικό με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο 

δείκτης για τον Όμιλο διαμορφώθηκε στο 1,14 το 2016 έναντι 1,23 το 2015 και για 

την εταιρεία στο 1,20 το 2016 έναντι 1,27 το 2015. 

 
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)  
 



Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα 

πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό και τον λειτουργικό 

σχεδιασμό του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των 

χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της 

χρηματοοικονομικής του θέσης Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά 

 

«Λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων»:  

 

Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για 

συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) και 

εξαιρουμένης της επίδρασης ειδικών κονδυλίων όπως  την απόσβεση επιχορηγήσεων.  
 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Ζημιές/ Κέρδη  προ φόρων -926.259 -241.356 -391.220 -972.201 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 886.799 879.925 659.408 675.206 
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων -69.977 -39.854 -69.977 -39.854 
Απομείωση συμμετοχών-
υπεραξίας 100.000 100.000 100.000 900.000 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 627.444 615.308 607.033 591.045 
EBITDA 618.007 1.314.023 905.244 1.154.196 

 

 

«Σχέση Καθαρού χρέους προς Ίδια Κεφάλαια». Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος αυτό 

ως τις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα 

δάνεια), αφαιρουμένων των χρηματικών διαθεσίμων και ισοδύναμων ως ποσοστό των 

Ιδίων Κεφαλαίων του. Ο δείκτης αυτός δίνει την δυνατότητα στην διοίκηση του 

Ομίλου να αξιολογήσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση και την δυνατότητα 

μόχλευσης.   

 
 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 1.375.000 1.575.000 1.375.000 1.575.000 



Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 7.586.898 7.184.672 7.407.392 6.957.165 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα -1.089.805 -1.071.119 -588.492 -582.828 
Καθαρό χρέος 7.872.093 7.688.553 8.193.900 7.949.337 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 7.561.790 8.474.168 7.135.373 7.506.856 
Σχέση καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια 1,04 0,91 1,15 1,06 

 

 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Ο όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς και λοιπούς κινδύνους. Το γενικό 
πρόγραμμα διαχείρισης των κινδύνων του ομίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει 
ενδεχόμενη αρνητική επίδραση τους στην χρηματοοικονομική κατάσταση του 
ομίλου. 
 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
  
Την 31η Δεκεμβρίου 2016, οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και  της Εταιρείας 
ανέρχονταν  στο ποσό των 8,9 εκ. ευρώ και 8,8 εκ. ευρώ αντίστοιχα. 
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λογαριασμοί όψεως, του Ομίλου 
και  της Εταιρείας ανέρχονταν  στο ποσό των 1,6 εκ. ευρώ και 1,1 εκ ευρώ 
αντίστοιχα, οι καταθέσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν εν μέρει για μείωση του 
δανεισμού και για εξασφάλιση κεφαλαίου κίνησης. 
 
Ο περιορισμός των πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις η διατήρηση των επιτοκίων σε 
υψηλά επίπεδα αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα για τις εξωστρεφείς ελληνικές 
επιχειρήσεις.  
Η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειες μείωσης της απαιτούμενης χρηματοδότησης 
και εξασφάλισης μακροπρόθεσμων χορηγήσεων, όπου ο κίνδυνος μεταβολής των 
επιτοκίων δεν είναι σημαντικός για τον Όμιλο καθώς θα είναι ομολογιακά δάνεια με 
συγκεκριμένα περιθώρια (spreads)  . 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η δυσμενής οικονομική κατάσταση της εγχώριας αγοράς εγκυμονεί κινδύνους για 
τυχόν επισφάλειες. Η διεύθυνση πιστωτικού ελέγχου της εταιρείας μας εξακολουθεί 
να εφαρμόζει μια σειρά μέτρων και πολιτικών ,όπως η αυστηρή τήρηση του 
συμφωνημένου χρόνου πίστωσης ,οι χορηγούμενες πιστώσεις να μην υπερβαίνουν το 
ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο καθώς και ο αποκλεισμός πελατών με εμφανή 
δείγματα επισφάλειας , έτσι ώστε να διασφαλίζεται η είσπραξη των εμπορικών 
απαιτήσεων. Συνήθως τα πιστωτικά όρια επανεξετάζονται ανάλογα με τις τρέχουσες 
συνθήκες και αναπροσαρμόζονται αν απαιτηθεί 
Ενδεικτικά οι πρακτικές περιλαμβάνουν προείσπραξη της αξίας των πωλήσεων , τη 
λήψη εγγυητικών επιστολών και την ασφάλιση των απαιτήσεων. Τα πιστωτικά όρια 
καθορίζονται  με βάση τα ασφαλιστικά όρια που ορίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες 
και στη συνέχεια διενεργείται ασφάλιση των απαιτήσεων βάση αυτών των ορίων. 



Σε κάλυψη του ανωτέρω κινδύνου , ο Όμιλος αύξησε τις προβλέψεις που 
αντιπροσωπεύουν την εκτίμηση για ζημιές σε σχέση με τους πελάτες, όπως προκύπτει 
αναλυτικά και στη σημείωση 6.8 των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την κάλυψη επαρκούς χρηματοδότησης της 
δραστηριότητας , της ανάπτυξης και επέκτασης του Ομίλου. 
 Ο Όμιλος διαχειρίζεται φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες 
τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση έτσι ώστε να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες 
επιχειρηματικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισμού των ταμειακών εισροών που 
προκύπτουν από τη λειτουργία του. Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται τους 
κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη ρευστότητας , με την ύπαρξη 
επαρκούς κεφαλαίου κίνησης και εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων από τις 
συνεργαζόμενες τράπεζες παρά τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν 
στην χρηματαγορά. 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως εξής : 
 

 
Όμιλος Εταιρία 

 
<1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 

       Δανεισμός 7.586.898 1.375.000 0 7.407.392 1.375.000 0 
Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 4.025.729 25.517 23.775 3.849.918 25.517 23.775 

 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο όμιλος έχει περιορισμένες συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και ως εκ τούτου δεν 
υπάρχει κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών . 
 
Λοιποί  κίνδυνοι 
 
Η ζήτηση των προϊόντων μας και κατά επέκταση οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα 

του ομίλου ,επηρεάζονται από την οικονομική κρίση που έχει προκληθεί. Τα μέτρα 

που θα ληφθούν από την Ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση είναι 

πιθανόν να μειώσουν το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτικού κοινού, με αποτέλεσμα οι 

δαπάνες του να επικεντρώνονται στα βασικά καταναλωτικά είδη.  

Επίσης, τυχόν αρνητικές συγκυρίες στην οικονομία γενικότερα, όπως επιβράδυνση της 

οικονομίας, αύξηση της ανεργίας ή αύξηση του πληθωρισμού, ενδέχεται να μειώσουν τη 

ζήτηση για τα προϊόντα μας. 

 
Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα 
Στις 28.06.2015, με  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι Ελληνικές Τράπεζες τέθηκαν σε 

αργία ενώ ταυτόχρονα, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών,  επιβλήθηκαν έλεγχοι στις 



μετακινήσεις κεφαλαίων. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20.07.2015 ενώ οι έλεγχοι κεφαλαίων 

παραμένουν σε ισχύει.  

Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την εγχώρια 
κατανάλωση και το 2017 και κατά συνέπεια να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις του 
Ομίλου. 
 
 
Συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και συνδεδεμένων προσώπων 
  
Η εταιρεία προμηθεύεται από τα συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες ,ενώ και η 
ίδια προμηθεύει αγαθά και παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. 
Οι συναλλαγές της εταιρείας με τις θυγατρικές της οι οποίες απαλείφονται πλήρως 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 
εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες : 
 

i) Αγορές / Πωλήσεις  αγαθών και υπηρεσιών της μητρικής εταιρείας με τις 
θυγατρικές της στην διάρκεια του 2016 είναι οι ακόλουθες : 

 
 
 
 

  
ΑΓΟΡΕΣ 
ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΑΓΑΘΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΠΑΓΙΩΝ-

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  
1.1-

31.12.2016 
1.1-

31.12.2016 
1.1-

31.12.2016 1.1-31.12.2016 

ΜΠΑΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤ 11.423   38.519 5.792 

MATHIOS 
Gmbh 3.891   250.758   

MATHIOS AD 1.803.347   509.074 461.379 

IDEAL AE   72.000 1.536   

  1.818.661 72.000 799.887 467.171 
 
 
 
 
Η κυριότερη ενδοεταιρική συναλλαγή είναι αυτή της μητρικής εταιρείας με την 
Βουλγαρική εταιρεία Mathios AD και συνιστά πώληση Α΄ υλών και αγορές 
προϊόντων που παράγονται στο εκεί εργοστάσιο. 
Επίσης η εταιρεία IDEAL Α.Ε. εισέπραξε από την Μαθιός Πυρίμαχα 72.000 ευρώ 
που προέρχονται από μισθώματα. 
Οι υπόλοιπες συναλλαγές κυρίως συνιστούν πωλήσεις προϊόντων μας σε θυγατρικές 
εταιρείες. 
 

i) Απαιτήσεις/ Υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας με τα  συνδεδεμένα 
μέρη (θυγατρικές) κατά την 31.12.2016 

 
 
  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 



  1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2016 

ΜΠΑΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤ 58.219 0 

MATHIOS 
Gmbh 954.298 0 

MATHIOS AD 633.666   

IDEAL AE 92.893 0 

  1.739.076 0 

    
 
 
Οι απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας από τα συνδεδεμένα μέρη προέρχονται από 
πωλήσεις προϊόντων. 
Οι παραπάνω εμπορικές  συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη 
έγιναν με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 
 
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και  μελών της Διοίκησης του Ομίλου και της 
Εταιρείας ανήλθαν κατά την περίοδο 1.1-31.12.2016 σε € 282.178. Οι απαιτήσεις του 
Ομίλου από εταιρεία συμφερόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής 
εταιρείας  σε € 1.735 και οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της εταιρείας  προς  
διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης σε €1.615.  
 
 
 
Προοπτικές 2017 
 
To χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα το 2016 διατηρήθηκε  ευμετάβλητο 
κυρίως λόγω των  εξελίξεων σχετικά με αβεβαιότητα που απορρέει από  
δημοσιονομική κρίση  . 
 
Με βάση τα δεδομένα αυτά εκτιμάται ότι η ζήτηση θα κυμανθεί σε επίπεδα 
αντίστοιχα ή και χαμηλότερα του 2016. 
Στην  ιδιωτική οικοδομή η οποία παραδοσιακά αποτελούσε την κύρια πηγή ζήτησης , 
οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές. 
Οι τρέχουσες  συνθήκες δεν οδηγούν σε αισιόδοξες προοπτικές εξέλιξης καθώς η 
ανάκαμψη του οικοδομικού κλάδου και της  οικοδομικής δραστηριότητας εξαρτάται 
άμεσα από την οικονομική ανάπτυξη και την επακόλουθη ενίσχυση του διαθέσιμου 
εισοδήματος των νοικοκυριών ,την άνοδο της απασχόλησης και την βελτίωση της 
τραπεζικής χρηματοδότησης και ρευστότητας.     
Κατά συνέπεια και το 2017 η παραγωγή αναμένεται να συνεχιστεί να διοχετεύεται 
κατά το μεγαλύτερο μέρος σε εξαγωγικούς προορισμούς. 
 Η εφαρμογή από τον Όμιλο της μακροχρόνιας στρατηγικής της για επέκταση των 
δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό δίνει την δυνατότητα να υπάρχουν προοπτικές 
ανάπτυξης.  
Πρωταρχικός στόχος της Διοίκησης του Ομίλου παραμένει η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς του, η επέκταση των δραστηριοτήτων του σε νέες αγορές , η 
περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών με εξωστρεφή προορισμό 



,περιορίζοντας τα λειτουργικά  κόστη και επικεντρώνοντας στην  αποτελεσματική 
διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. 
Ο Όμιλος συνεχίζει με συνέπεια τη στρατηγική περαιτέρω γεωγραφικής εξάπλωσης 
σε νέες αγορές που δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση, την ισχυρή 
παρουσία στις χώρες που δραστηριοποιείται με νέα προϊόντα  , την αξιοποίηση των 
ευκαιριών που θα προκύψουν και παραμένει επικεντρωμένος στη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας και της κερδοφόρας ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του 
 
 
 
Πληροφορίες άρθρου 10 ,Ν 3401/2005 

Το πληροφοριακό έγγραφο με τις πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν.3401/2005,ήτοι 
το σύνολο των χρηματιστηριακών ανακοινώσεων στις οποίες προέβη η Εταιρεία κατά 
τη διάρκεια του 2016,έχει συμπεριληφθεί με την μορφή πίνακα στην Ετήσια 
Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2016 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο (α) του άρθρου 1 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.  
 
 
Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί έως σήμερα 
 
Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός  το οποίο να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική 
διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία του Ομίλου μέχρι την ημερομηνία σύνταξης 
του παρόντος. 

 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

(η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του 
κ.ν.2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του ΔΣ της Εταιρείας) 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
• 1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

1.1 Γνωστοποίηση οικιοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα 
Εταιρικής  Διακυβέρνησης 
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. 
Ειδικές διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρμόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων 
της μη εφαρμογής 
1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των 
προβλέψεων του νόμου 
 

• 2.Διοικητικό Συμβούλιο 
2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου 
2.2 Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
2.3 Ελεγκτική επιτροπή Διοικητικού Συμβουλίου 
 

• 3. Γενική Συνέλευση των μετόχων 



3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής 
3.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους 
 

• 4. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 
4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
4.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με την 
διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και 
ενοποιημένων) 
 

• 5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας 
 

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

 
 
 

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Εταιρική Διακυβέρνηση 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. 
Ειδικότερα 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 ΔΣ 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. 
 
 
1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 
1.1 Γνωστοποίηση οικιοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 



Η Εταιρεία υιοθετεί ως προς την Εταιρική Διακυβέρνηση τις γενικές αρχές του 
ευρέως αποδεκτού  Κώδικα  Εταιρικής Διακυβέρνησης 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  
Η Εταιρία υιοθετεί και εφαρμόζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, 
επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους Μετόχους της και την άμεση 
και συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. 
Η αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση δεν συνιστάται από καθορισμένο 
πρόγραμμα αλλά από μία συνεχή προσπάθεια ενσωματώσεως στις εκάστοτε 
προταθείσες παραμέτρους σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξημένες προσδοκίες της 
κοινωνίας. Η σωστή εταιρική δομή και διαδικασίες έχουν ως αποτέλεσμα την 
επιτυχημένη Εταιρική Διακυβέρνηση, η οποία προωθεί την εταιρική αναγνώριση και 
φήμη. 
Η Εταιρεία μας δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις 
των κατά τα ανωτέρω αναφερομένων νομοθετικών κειμένων (ιδίως κ.ν. 2190/1920, 
3016/2002 και 3693/2008), οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόμενο 
οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης , εφαρμοζόμενου από εταιρεία οι  
μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά και συνιστούν (οι εν 
λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα. 
 
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση 
αυτών. Ειδικές διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρμόζει η Εταιρεία και εξήγηση 
των λόγων της μη εφαρμογής 
 
Οι προαναφερθείσες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν ενσωματωθεί στον Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ με τον οποίο η εταιρεία συμμορφώνεται , ως 
ελάχιστες απαιτήσεις του κώδικα ,  πλην όμως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και μια 
σειρά από επιπλέον (των ελάχιστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές . 
Σε σχέση με τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται κατά την 
παρούσα χρονική στιγμή ορισμένες αποκλίσεις , για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί 
σύντομη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές . 
 
 Μέρος Α΄- Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 

 
• Αναφορικά με το ρόλο και της αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

- το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση επιτροπής με αντικείμενο 
τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ΔΣ και την προετοιμασία 
προτάσεων προς το ΔΣ όσον αφορά τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών του και των 
βασικών ανώτατων στελεχών του, δεδομένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση 
με τις αμοιβές αυτές είναι σταθερή και διαμορφωμένη. 
 

• Αναφορικά με το ρόλο και τις απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

- το ΔΣ δεν διορίζει  Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, αλλά 
από τα εκτελεστικά μέλη του, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σημασίας η 
άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων. 
 



• Αναφορικά με τα καθήκοντα και  την συμπεριφορά των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

- το ΔΣ δεν έχει υιοθετήσει ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της Εταιρείας, 
πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και στην 
Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί 
- δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών 
δεσμεύσεων των μελών του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών μη 
εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) πριν από το 
διορισμό τους στο ΔΣ. 
 

• Αναφορικά με τη ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

- η μέγιστη θητεία των μελών του ΔΣ  είναι τουλάχιστον πενταετής ώστε να μην 
υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου ΔΣ σε συντομότερο χρονικά διαστήματα , γεγονός 
που έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση με επιπλέον διατυπώσεις (νομιμοποίησης 
ενώπιον τρίτων κλπ) 
- δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ΔΣ , καθώς λόγω του 
μεγέθους της δομής και λειτουργίας της εταιρείας η συγκεκριμένη επιτροπή δεν 
αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγμή . 
 

• Αναφορικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 
- δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ, καθώς οι διατάξεις 
του Καταστατικού της εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και 
λειτουργία του ΔΣ 
- το ΔΣ στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων 
και 12μηνο πρόγραμμα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις 
ανάγκες της Εταιρείας, καθώς λόγω του  ότι όλα τα μέλη αυτού είναι κάτοικοι νομού 
Αττικής, είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίασή του , όταν το επιβάλλουν οι 
ανάγκες της εταιρείας ή ο νόμος , χωρίς την ύπαρξη προκαθορισμένου προγράμματος 
δράσεως. 
- δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ΔΣ κατά την άσκηση του έργου του 
από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό γραμματέα, καθώς υφίσταται η 
τεχνολογική υποδομή για την πιστή καταγραφή και αποτύπωση των συνεδριάσεων 
του ΔΣ. 
- δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του 
Προέδρου του ΔΣ και των μη εκτελεστικών μελών του χωρίς την παρουσία των 
εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητούνται η επίδοση και οι αμοιβές των 
τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέματα συζητούνται παρουσία όλων των μελών 
του ΔΣ , χωρίς την ύπαρξη φραγμών μεταξύ τους. 
- δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για 
τα νέα μέλη του ΔΣ αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση 
για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως μέλη του ΔΣ 
πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και οργανωτικές –
διοικητικές ικανότητες . 
- δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ΔΣ για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων 
στο βαθμό που αυτοί χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά 
περίπτωση από την διοίκηση της εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες. 
 

• Αναφορικά με την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 



- δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του ΔΣ και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του 
Προέδρου του ΔΣ κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο 
ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει 
της οργανωτικής δομής της εταιρείας. 
 
 
 Μέρος Β΄- Εσωτερικός έλεγχος 

 
• Αναφορικά με τον Εσωτερικό έλεγχο και την Επιτροπή Ελέγχου 

- η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως. 
-δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου , 
καθώς τα βασικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ως άνω επιτροπής, 
προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείμενες διατάξεις. 
-δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ μέρους της χρήση 
υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι 
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία των μελών αυτής διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική λειτουργία της. 
 
 Μέρος Γ΄- Αμοιβές 

 
• Αναφορικά με το επίπεδο και τη διάρθρωση των αμοιβών 

- δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά 
μέλη, ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό 
των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και κατά 
συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την 
συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία της. 
Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής , ενόψει της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας 
δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία μέχρι σήμερα. 
- στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του ΔΣ δεν προβλέπεται ότι το ΔΣ μπορεί 
να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους αμοιβών απόδοσης (bonus) που έχει 
απονεμηθεί 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 ωριμάζουν μόνο μετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων . 

- η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του ΔΣ δεν εγκρίνεται από το ΔΣ μετά 
από πρόταση της επιτροπής αμοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών 
μελών αυτού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών . 

 
 Μέρος Δ΄ - Σχέσεις με τους μετόχους 

 
• Αναφορικά με την επικοινωνία με τους μετόχους 
- δεν υφίστανται αποκλίσεις από τον κώδικα. 

 
• Αναφορικά με τη  Γενική Συνέλευση των μετόχων 

-  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. 
 



1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των 
προβλέψεων του νόμου 
 
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). 
 
 
 

2. Διοικητικό Συμβούλιο 
 
2.1 Σύνθεση και τον τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο τις Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού 
τις, διοικείται από τρεις (3) μέχρι δέκα πέντε (15) συμβούλους ,οι οποίοι εκλέγονται 
από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που 
παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη 
θητείας της, η οποία δεν μπορεί τις να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα .Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να 
τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει λόγω τις 
ιδιότητός του. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόμος, το 
Καταστατικό ή οι ανάγκες τις Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού 
ή αν το ζητήσουν δύο (2 ) μέλη του στην έδρα της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει 
απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα τις ημερησίας διάταξης, 
διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν 
αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν 
παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ένας των συμβούλων, 
ουδέποτε όμως  ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των 
τριών(3).Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη  
πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.  
Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε 
σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει. 
Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται 
πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 
Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους 
που απομένουν ,εφ΄ όσον είναι τουλάχιστον (3) τρεις να εκλέξουν προσωρινά 
αντικαταστάτη για το υπόλοιπο τις θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η 
εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό 
θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική 
Συνέλευση. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους 
Διευθύνοντες Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντές, που  η θητεία τους δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τους  έχει διορίσει και να 
αναθέτει σε αυτούς αρμοδιότητες που ενδεικτικά αναφέρονται σε άρθρο του 



καταστατικού ,εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  
 

2.2 Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι εννεαμελές  και αποτελείται από 
τα ακόλουθα μέλη: 
 

1. Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
(εκτελεστικό μέλος).  

2. Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος . 
3. Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού. Συμβουλίου (μη 

εκτελεστικό μέλος) 
4. Νικόλαος Μαθιός του Ιωάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη 

εκτελεστικό) 
5. Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

(μη εκτελεστικό) 
6. Αδαμάντιος Συρίγος του Ματθαίου , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) 
7. Μοσχόπουλος Γεώργιος του Αγγέλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)  
8. Χρήστος Μαρίδης του Γεωργίου , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) 
9. Σαραιντάρης Ιωάννης του Γεωργίου , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) 
 
Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 12η Ιουνίου 2014 και η θητεία 
του είναι ισχύουσα μέχρι την 12η Ιουνίου 2019. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μετέχουν σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια 
ανταγωνιστικών εταιρειών. 
Τα συνοπτικά Βιογραφικά στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως 
ακολούθως : 
 
• Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 

1959 και είναι πτυχιούχος Φυσικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1984 στο 
πλαίσιο των οικογενειακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούντο στις 
πυρίμαχες βιομηχανικές κατασκευές και στην εμπορία. Διετέλεσε επί σειρά 
ετών Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και από το 2008 κατέχει την θέση του 
Προέδρου.  

• Δημήτριος Μαθιός του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος ,γεννήθηκε το 1954 
στον Πειραιά και είναι πτυχιούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Πολυτεχνείου 
του Τορίνο Ιταλίας . Από το 1980 έως σήμερα είναι επικεφαλής του εμπορικού 
τμήματος της εταιρείας με ειδίκευση στα δομικά υλικά. Από το 2008 είναι 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς. 

• Ιωάννης Μαθιός του Νικολάου, Αντιπρόεδρος, γεννήθηκε το 1950 στον 
Πειραιά είναι επιχειρηματίας και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας 
έχει την ευθύνη των τεχνικών έργων αυτής. 



• Νικόλαος Μαθιός του Ιωάννη, μέλος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και έχει 
Bachelor ως μηχανικός κεραμικών και Master of Bussiness Administration. 
Εργάζεται στη εταιρεία από το 2000 στο τομέα των εξαγωγών.  

• Παναγιώτης Κοκκινιώτης του Αθανασίου, μέλος, γεννήθηκε το 1958 στον 
Πειραιά και είναι πτυχιούχος Μεταλλειολόγος-μηχανικός του Πανεπιστημίου 
της Ρώμης. Εργάζεται στην εταιρεία από το 1991 ως Τεχνικός Διευθυντής. 

• Αδαμάντιος Συρίγος του Ματθαίου ,μέλος ,επιχειρηματίας, ιδρυτής της 
εταιρείας ΜΑΖΑΡΑΚΙ ΑΒΕΕ ,παραγωγικής πτηνοτροφικής μονάδας με το 
σήμα  ΒΟΚΤΑΣ  

• Γεώργιος Μοσχόπουλος του Αγγέλου, μέλος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952 
και είναι Οικονομολόγος, στέλεχος επιχειρήσεων. 

• Χρήστος Μαρίδης του Γεωργίου , μέλος, γεννήθηκε το 1962, αποφοίτησε από 
την Γερμανική σχολή Θεσσαλονίκης και συνέχεια σπούδασε Οικονομολόγος 
Μηχανολόγος  στο πανεπιστήμιο της Καρλσρούης. Είναι Πρόεδρος και 
Διευθύνων σύμβουλος  της εταιρείας Κλιματεχνική Α.Ε  

• Σαραιντάρης Ιωάννης  του Γεωργίου, μέλος,  είναι πτυχιούχος της Σχολής 
Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και είναι Οικονομολόγος 

 
 

 2.3 Ελεγκτική Επιτροπή Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία Μη Εκτελεστικά Μέλη εκ των οποίων 
τα δύο είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Ένα εκ των τριών Μελών ορίζεται 
ως Επικεφαλής της Επιτροπής ενώ τα υπόλοιπα ορίζονται Μέλη της Επιτροπής. Η 
σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής εγκρίθηκε από το Δ.Σ., ενώ το Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό Μέλος έχει επαρκείς γνώσεις σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Στις 
αρμοδιότητες της επιτροπής συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι: 
(α) Η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η 
αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων. 
(β) Η παρακολούθηση της αποδοτικότητας και της  αποτελεσματικής λειτουργίας  
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων της 
εταιρείας , καθώς και τη παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής λειτουργίας της 
μονάδας του Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας. 
(γ) Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων που καταρτίζονται από την εταιρεία και τον όμιλο. 
(δ) Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και 
διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή της 
ελεγκτικής εταιρείας στην οποία ανήκει καθώς και η αξιολόγηση του ελεγκτικού του 
έργου. 
ε) Η πρόταση μέσω του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τον ορισμό 
των ορκωτών ελεγκτών. Οι ανωτέρω ελεγκτές οφείλουν να αναφέρουν στην 
Επιτροπή κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του 
υποχρεωτικού ελέγχου. Η ελεγκτική επιτροπή έχει άμεση και τακτική επαφή με τους 
ορκωτούς λογιστές προκειμένου να ενημερώνεται για την ορθή λειτουργία του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 
Διευκρινίζεται ότι ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο 
των ετησίων και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου 
είδους μη ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία ούτε συνδέεται με οποιαδήποτε 
άλλη σχέση με την Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η 
αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του. 



 
3. Γενική Συνέλευση των μετόχων 
 
3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής 
 
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και 
δύναται να αποφασίζει γενικώς για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, που δεν υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν το τελευταίο αποφασίσει, 
επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του για κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι 
νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή 
διαφωνούντες Μετόχους. 
Η Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για: 
 
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας 
(β) Τροποποίηση του Καταστατικού. 
(γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 
2 του άρθρου 5 του παρόντος. 
(δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α,3β,3γ 
του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. 
(ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του 
άρθρου 22 του παρόντος. 
(στ) Εκλογή ελεγκτών. 
(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. 
(η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. 
(θ) Διάθεση καθαρών κερδών. 
(ι) Καθορισμό αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
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. Διευκρινίζεται ότι  
συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της 
πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 
 
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της 
συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο 
οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα 
δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ 
αποστάσεως , τον προτεινόμενο κατάλογο υποψηφίων μελών του ΔΣ και τα 
βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών )και δημοσιεύεται κατά το 
νόμο. 
 
Η πρόσκληση, εκτός από όσα αναγράφονται ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3884/2010: 
α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: 
αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2,2α,4,και 5 του άρθρου 39του ΚΝ 
2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί 
κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του 
άρθρου 39, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι 



την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι 
λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους 
άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη 
διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρίας. 
αβ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και 
ιδίως τα έντυπα, τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρία καθώς και τα 
μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο 
καταστατικό, κατά το άρθρο 28α, παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920, για να δέχεται η 
εταιρία κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων με φαξ στον αριθμό 
που θα ορίζει κάθε φορά η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως. 
αγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 και 
8 του άρθρου 28α του ΚΝ 2190/1920. 
 
β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α 
παράγραφος 4 του ΚΝ 2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι 
μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη 
Γενική Συνέλευση. 
 
γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων 
και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ και δ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920 καθώς και τον τρόπο με τον οποίον 
μπορεί να λαμβάνονται αυτά. 
 
δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμες οι 
πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920. 
 
Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει 
επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίστανται ή 
εκπροσωπούνται Μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των Μετοχών της 
Εταιρίας και κανείς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί 
θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως, ή αν αφορούν σε τροπολογίες μετόχων επί 
προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για τη σύγκληση άλλης 
Γενικής Συνελεύσεως. 
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος 
και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για 
την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν 
τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και 
στην επαναληπτική. 
Ενόσω οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, οι Μέτοχοι 
οφείλουν, εμπροθέσμως και προσήκοντος, να τηρούν τις διατυπώσεις του νόμου και 
της οικείας προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, άλλως η συμμετοχή τους στη 
Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, θα επιτρέπεται μόνο 
κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως. 
Είκοσι τέσσερις (24), τουλάχιστον, ώρες προ εκάστης Γενικής Συνελεύσεως, 
τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στην Έδρα της Εταιρίας, νομίμως συντεταγμένος 
πίνακας των μετόχων που δικαιούνται ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις 
κατά του πίνακα αυτού δύνανται να προβληθούν έως ότου η Συνέλευση εισέλθει στη 
συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική 
συμπαράσταση, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Ο 



διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με 
ηλεκτρονικά μέσα και ειδικότερα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κοινοποιείται στην 
εταιρία με τους προβλεπόμενους στο νόμο και στο καταστατικό τύπους τουλάχιστον 
τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. 
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. 
 
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 σ’ 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 τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του 
Καταστατικού ή 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) την έκδοση ομολογιακού δανείου κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 3α και 3β κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, η) τη 
μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, 
μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, ι) την παράταση ή μείωση της διαρκείας της 
Εταιρείας, ια) τη διάλυση της Εταιρείας, ιβ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 6 του Καταστατικού, και ιγ) 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 Διοικητικού 
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. 
 
Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας ή ο Διευθύνων Σύμβουλος , οι 
Πρόεδροι των επιτροπών του ΔΣ, καθώς και ο εσωτερικός ελεγκτής και ο τακτικός θα 
παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων , προκειμένου να παρέχουν 



πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους , που τίθενται προς 
συζήτηση , και επί ερωτήσεων ή διευκρινήσεων που ζητούν οι μέτοχοι. 
 
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα 
της ημερησίας διατάξεως. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού 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 ο 
κατάλογος των μετόχων, που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική 
Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού. 
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. 
 
Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση των 
μετόχων αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί 
απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του 
άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. 
Στη ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να 
μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι 
άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και 
συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας. 
Περίληψη των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
,συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας εντός 15 
ημερών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
3.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους 
 
Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, εν σχέση προς τη Διοίκηση 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 οριζόμενων 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 , 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. 
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 
αντιπροσωπευόμενου 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 Διοικητικού 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. 
 
Δέκα (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 Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά 
πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στο γραφείο της 
Εταιρείας. 
 



Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει 
το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το 
Διοικητικό 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. 
 
Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την 
προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η 
αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη ενώ η αίτηση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από τη Γενική 
Συνέλευση. Η αίτηση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται δέκα 
τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα 
τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μαζί με την 
αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από του μετόχους κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920. 
Επίσης μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση η 
οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας επτά (7) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 
Εταιρίας, έξι (6) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για τα 
θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη. 
Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δια 
αιτήσεως που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της 
Γενικής Συνελεύσεως, όπως παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις 
της Εταιρίας εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των 
θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. 
Οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, δια 
αιτήσεως που θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως το τελευταίο χορηγήσει 
προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και 
την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 
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 Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ν’ ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που 
μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία 
σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, 
καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε 
αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Επίσης με αίτηση οιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται 
κατά τα ανωτέρω το Διοικητικό 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 Διοικητικό 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 Διοικητικό 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 Διοικητικό Συμβούλιο έχει την 
υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία 
των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το 
Διοικητικό 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 Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του 
άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού 
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 Διοίκηση 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 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 
 
 
4. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 
 
4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 



 
Για τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της Εταιρίας, 
σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών αλλά και σύμφωνα με τη νομοθεσία που 
διέπει τη λειτουργία της, έχει δημιουργηθεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 
Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου διενεργεί ελέγχους για τον εντοπισμό και  
αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων καθώς και γενικότερα για την τήρηση 
των αρχών και των διαδικασιών ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της 
Εταιρίας, χρηματοοικονομικούς  ελέγχους καθώς και ελέγχους  εφαρμογών της 
χρηματιστηριακής και της γενικότερης Νομοθεσίας, καθώς και επί του συνόλου των 
υπηρεσιών της Εταιρίας, σε περίπτωση όπου υπάρχουν  ενδείξεις ότι βλάπτονται τα 
συμφέροντά της, διενεργούνται ειδικοί έλεγχοι. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο  
και την ελεγκτική επιτροπή για τις διαπιστώσεις από τους ελέγχους ενώ υποβάλλει 
προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών που εντοπίζονται. 
Ειδικότερα κατά την άσκηση ελέγχου η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει 
γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων , εγγράφων , αρχείων , τραπεζικών λογαριασμών 
και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την συνεργασία της Διοίκησης 
προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με 
σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την διαμόρφωση 
γνώσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις 
πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν 
περιλαμβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 
που εφαρμόστηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 
Διοίκηση , καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νόμιμου 
ελεγκτή της Εταιρείας. 
 
4.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με την 
διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και 
ενοποιημένων). 
 
Ο Όμιλος έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση προηγμένων 
μηχανογραφικών υποδομών που εξασφαλίζουν μέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας 
την ορθή απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών. Παράλληλα ανάλυση των 
αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση καλύπτοντας όλα τα σημαντικά 
πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντιπαραβολές πραγματοποιούνται 
μεταξύ πραγματικών, ιστορικών και προϋπολογισμένων λογαριασμών εσόδων και 
εξόδων με επαρκή λεπτομερή εξήγηση όλων των σημαντικών αποκλίσεων. 
Ως μέρος των διαδικασιών σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας, υφίστανται και λειτουργούν δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες σχετίζονται με 
τη χρήση 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 Διοίκηση της 
εταιρείας όσο και στα μεσαία και κατώτερα στελέχη της, διασφαλίζει την ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με παράλληλη 
διαφύλαξη του απαιτούμενου διαχωρισμού αρμοδιοτήτων. 
• Κατάλληλη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών με άτομα που διαθέτουν την 
απαιτούμενη τεχνική γνώση και εμπειρία για τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται. 



 
Διαδικασίες 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. 
 
Διαδικασίες 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 περιοδικών  φυσικών απογραφών για την επιβεβαίωση των υπολοίπων 
των φυσικών και των λογιστικών αποθηκών . 
 
 
 
Εγκριτικά όρια συναλλαγών 
• Ύπαρξη επιπέδων έγκρισης, στα οποία απεικονίζονται οι εκχωρηθείσες εξουσίες 
στα διάφορα στελέχη της εταιρείας για διενέργεια συγκεκριμένων συναλλαγών ή 
πράξεων (π.χ. πληρωμές, εισπράξεις, δικαιοπραξίες, κλπ). 
 
5. Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας 
 
Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά 
όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας 
 
 
6. Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά με τις δημόσιες 
προσφορές εξαγοράς 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1εδ. (γ),(δ),(στ),(η) και (θ) της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. 
παρατίθενται οι παρακάτω πληροφορίες με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2016 : 
 
• ως προς το σημείο γ΄: οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας 
είναι οι ακόλουθες: 
α) MATHIOS AD Βουλγαρίας (θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με 
ποσοστό 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, 
β) MATHIOS Gmbh Γερμανίας θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με 
ποσοστό 85,8 % των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, 
γ) BAU MARKET Α.Ε. Ελλάδας (θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με 
ποσοστό 94,38 % των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, 



δ) ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕΤΕ  Ελλάδας (θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία 
συμμετέχει με ποσοστό 100 % των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, 
 
Περαιτέρω οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και 
δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 
11 του ν.3556/2007 είναι οι ακόλουθες: 
• Ιωάννης  Μαθιός του Κωνσταντίνου : 4.605.656 μετοχές και δικαιώματα ψήφου – 
ποσοστό 46,90% (άμεση συμμετοχή). 
• Δημήτριος Μαθιός του Νικολάου     : 1.399.416 μετοχές και δικαιώματα ψήφου – 
ποσοστό 14,25% (άμεση συμμετοχή). 
• Ιωάννης  Μαθιός του Νικολάου        : 1.256.150 μετοχές και δικαιώματα ψήφου – 
ποσοστό 12,80% (άμεση συμμετοχή). 
 
• ως προς το σημείο δ΄: δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους τίτλοι , οι οποίοι 
παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
 
• ως προς το σημείο στ΄: δεν 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) Αναφορικά με την 
άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση εκτενής αναφορά 
γίνεται στην Ενότητα 3 της παρούσας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης . 
 
• ως προς το σημείο η΄: αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά με την 
τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 
Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 2.1 της παρούσας 
Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 
• ως προς το σημείο θ΄: δεν υφίσταται ειδικές εξουσίες των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου αναφορικά με έκδοση ή την επαναγορά μετοχών. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 η Εταιρία μπορεί να αποκτήσει, με 
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της , ίδιες μετοχές μέσω του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της. 
 
Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό 
τμήμα της ετήσιας Έκθεσης (Διαχείρισης) του  Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας . 
 
 
 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

(άρθρο 4.παρ.7 και 8 του Ν.3556/2007) 
 
α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 
 



Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Euro 6.775.365,30 διαιρούμενο σε 
9.819.370 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 0,69 η κάθε μία και 
είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Η κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. 
Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά Αξιών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία της Μικρής Κεφαλαιοποίησης. 
Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
από το Νόμο και το Καταστατικό της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ, το οποίο δεν 
περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η 
ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. 
Η κατοχή του τίτλου της  μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον 
κύριό της του Καταστατικού της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ και των νομίμων 
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Το Καταστατικό της ΜΑΘΙΟΣ 
ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ δεν παρέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων ούτε 
και περιέχει όρους μεταβολής του κεφαλαίου και τροποποιήσεως των δικαιωμάτων 
των μετοχών οι οποίοι είναι περισσότερο περιοριστικοί από τις ρυθμίσεις του Νόμου. 
Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μέσω 
των Γενικών Συνελεύσεων. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου. 
Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. 
Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση οφείλει να δεσμεύσει το σύνολο ή 
μέρος των μετοχών του μέσω του Χειριστή του στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) 
ή (εάν οι μετοχές του βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. Η βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών 
και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να προσκομισθούν στην Εταιρεία 5 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση 
και να δίνεται στο μέτοχο απόδειξη για την είσοδο του στη Γενική Συνέλευση. Κάθε 
μέτοχος μπορεί να ζητήσει 10 ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας. 
Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της 
Εταιρείας το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών ειδικά για τον έλεγχο της 
Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 40ε του Ν. 2190/1920. Επίσης, μπορούν να 
ζητήσουν τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σε μια τέτοια 
περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή 
εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Στην αίτηση οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα για 
τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 
Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό 
κεφάλαιο όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο 
τόπος και τρόπος καταβολής ανακοινώνεται στους μετόχους δια του Τύπου. Τα 
μερίσματα διανέμονται από ήδη φορολογηθέντα στο νομικό πρόσωπο κέρδη και 
επομένως ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των 
μερισμάτων που εισπράττει. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια πενταετία 
διαγράφονται υπέρ του Δημοσίου. 



Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ’ ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε 
τρίτου αφ’ ετέρου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών 
δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. 
 
β)Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 
 
H μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
ορίζει ο νόμος και ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών και, βάσει του 
καταστατικού της εταιρείας, δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση τους. 
 
 
γ)Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των 
άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007. 
 
 
Κατά την 31/12/2015 τα πρόσωπα που είχαν σημαντική άμεση ή έμμεση συμμετοχή 
κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007 ήταν : 
 
 

Μέτοχοι Ποσοστό 
 
ΜΑΘΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
46,90% 

 
ΜΑΘΙΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
12,80% 

 
 
ΜΑΘΙΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
14,25% 

 
 
 
 
δ)Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
 
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 
δικαιώματα ελέγχου. 
 
ε)Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
 
Δεν προβλέπονται περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που να απορρέουν από τις 
μετοχές της Εταιρείας. 
 
στ)Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας 
 
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της ή 
στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 
Η μετοχή είναι αδιαίρετη ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχουν 
περισσότεροι συγκύριοι ή δικαιούχοι μίας μετοχής, αυτοί αντιπροσωπεύονται έναντι 
της εταιρείας από ένα πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. 
 



ζ)Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τροποποίησης του Καταστατικού 
 
Η Εταιρεία για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση του Καταστατικού της ακολουθεί τα 
όσα υπαγορεύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
 
η)Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για την 
έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ίδιων μετοχών 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ορίζεται ότι κατά την 
διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη 
από λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 
το δικαίωμα, μετά από απόφαση του για την οποία απαιτείται πλειοψηφία 
τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει τα 
μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να 
υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά ή του 
μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής 
απόφασης από την Γενική Συνέλευση. 
Η παραπάνω εξουσία  του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την 
Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για 
κάθε ανανέωση. 
Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανόμενη κατά τις 
διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του 
παρόντος Καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση 
νέων μετόχων, μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου του 
διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. 
Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο(1/10) του 
καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε  απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος(άρθρο 29 
παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν). 
Οι αυξήσεις του κεφαλαίου αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου αυτού, και δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.   
 
 
θ)Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ 
 
Δεν υφίσταται συμφωνία η οποία τίθεται σε ισχύ του ελέγχου της Εταιρείας κατόπιν 
δημόσιας πρότασης. 
 
 
 
 
ι)Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της 
 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή του προσωπικού, που να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης 
ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της 
θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 



 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Της Μητρικής Εταιρίας 

 
 
 

Ιωάννης Κ.Μαθιός 
 
 
 
 
 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από 

την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 

Δεκεμβρίου 2016, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος , μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 

μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 



 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα 

αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 

διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών 

των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με 

σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 

της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση τηςκαταλληλόλητας 

των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση 

της Εταιρείας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η 



Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές 

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής 

Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή , κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, 

σημειώνουμε ότι: 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση 

εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει  τα πληροφοριακά στοιχεία που 

ορίζονται στο άρθρο 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920.  

 

β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 

107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ του 

Κωδ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  με τις συνημμένες 

εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31/12/2016. 

 

γ)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 

Συμβουλίου. 

 
Αθήνα , 26Απριλίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

 
Νικόλαος Γ. Τζιμπράγος 

Αρ Μ ΣΟΕΛ  14981 



Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλοςτης Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 
Θα ζητηθεί από  προς την Τακτική Γενική Συνέλευση  η έγκριση των 
προαναφερόμενων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, την 
έκθεση διαχείρισης και την επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 ως και 
την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για την ίδια χρήση. 
Απαιτούμενη απαρτία:1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων    
Ο Γραμματέας της Συνέλευσης καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν επί του ανωτέρω 
θέματος.  
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους ………………..εγκρίνει τις προαναφερόμενες  
εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και 
την επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 ως και την έκθεση ελέγχου 
του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για την ίδια χρήση. 
 

Θέμα 2ο 
                                         
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών 
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2016.  
 
Επί του θέματος αυτού, θα προταθεί  η   απαλλαγή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου  και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή   από κάθε ευθύνη για τα 
πεπραγμένα, τη Διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σε 
εταιρική και ενοποιημένη βάση, της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016. 
Ο Γραµµατέας της Συνέλευσης θα καλέσει τους Μετόχους να ψηφίσουν για την 
απαλλαγή των Μελών του ∆.Σ. , Ιωάννη Μαθιού του Κωνσταντίνου, Δημητρίου 
Μαθιού του Νικολάου, Ιωάννη Μαθιού του Νικολάου, Νικολάου Μαθιού του 
Ιωάννη, Παναγιώτη Κοκκινιώτη του Αθανασίου, Αδαμάντιος Συρίγος του Ματθαίου, 
Γεωργίου Μοσχόπουλου του Αγγέλου, Ιωάννη Σαραιντάρη, και Χρήστος Μαρίδης 
του Γεωργίου  , καθώς και του  Ελεγκτού κου  Νικολάου Τζιμπράγου από κάθε 
ευθύνη  αποζηµίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την 
χρήση 2016.  
Απαιτούμενη απαρτία:1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων    
Ο Γραμματέας της Συνέλευσης καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν επί του ανωτέρω 
θέματος.  
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους ……………….. απαλλάσσει τα Μέλη του ∆.Σ. και 
τον Ελεγκτή,  από κάθε ευθύνη ή αποζηµίωση απορρέουσα από την άσκηση των 
καθηκόντων τους για την  χρήση 2016.  
 
 

 
Θέμα 3ο  



Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως 
αποτελεσμάτων 
 
Ακολούθως  θα υποβληθεί   προς έγκριση ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων : 
 
Πίνακας ανάλυσης Λογαριασμού Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον 
Υπόλοιπο αδιανέμητων κερδών με 
31/12/2015. -4.229.889,03 

Πλέον ζημίες χρήσεως -371.483,42 
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προς διάθεση -4.601.372,45 

 
Λόγω ζημιογόνου, όμως αποτελέσματος των κατά Δ.Λ.Π. επισήμων βιβλίων της 
εταιρείας, δεν προβλέπεται διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.  
Θα προταθεί  προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η  έγκριση του πίνακα διάθεσης 
αποτελεσμάτων περιόδου 1/1/2016 έως 31/12/2016. 
Απαιτούμενη απαρτία:1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων    
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους ………………..  εγκρίνει τον παραπάνω πίνακα 
διάθεσης αποτελεσμάτων. 
 

 
Θέμα 4ο  

Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 
τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 31-
12-2016, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική 
χρήση 2017. 
 
 
Επί του θέματος αυτού  θα ενημερωθούν οι κ.κ. μέτοχοι,  ότι κατά την χρήση από 1 
Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 κατεβληθήσαν στα μέλη του Δ.Σ. 
αμοιβές που αφορούν παροχή εξηρτημένης εργασίας συνολικού ποσού 282.177,92 
ευρώ και έξοδα  παραστάσεως  στα μη εκτελεστικά μέλη 1.214,57 ευρώ, που είχαν 
προεγκριθεί από την προηγούμενη  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρείας,  και  θα ζητηθεί η έγκριση  αυτών. 
Επίσης θα ζητηθεί η   προέγκριση αμοιβής (αποζημίωση ) των μελών του ΔΣ. για την 
περίοδο οικονομικής χρήσης 2017 για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε καθημερινή 
βάση και πέραν του συνήθους ωραρίου, στη διαχείριση, το συντονισμό διοίκηση και 
εκπροσώπηση της εταιρείας, βάσει της διάταξης 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 , κατά 
ανώτερο ποσό  των τριακοσίων πενήντα  χιλιάδων (350.000) €. Επίσης  θα προταθεί 
η   προέγκριση εξόδων παραστάσεως για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των 
πενήντα χιλιάδων (50.000) €.  
Θα προταθεί  προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η  έγκριση των καταβληθείσων 
αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες 
τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και η  προέγκριση και 
καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2017. 
Απαιτούμενη απαρτία:1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας  



Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων    
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους ………………..  εγκρίνει  και προεγκρίνει τις 
παραπάνω αμοιβές  του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
 
 

Θέμα 5ο  

Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και 
καθορισμός της αμοιβής αυτών. 
 
Επί του θέματος αυτού και κατόπιν σχετικής εισήγησης της εκλεγείσας Επιτροπής 
Ελέγχου, για τις ανάγκες διενέργειας του προβλεπόμενου τακτικού ελέγχου της 
χρήσης του έτους 2017,  θα προταθεί  σαν Τακτικός Εκλεκτής Λογιστής ο ίδιος 
τακτικός ελεγκτής της προηγουμένης χρήσεως,  κ. Νικόλαος Τζιμπράγος του 
Γεωργίου Α.Μ.ΣΟΕΛ 14981 και Αναπληρωματικός ο κ.Τζώρας Φαίδων του Ζώη 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14911 της Ελεγκτικής Λογιστικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ. 
Αναφέρει δε ότι η  αμοιβή αυτών είναι η οριζόμενη από τις διατάξεις του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ζητά από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις  
καταβληθείσες για τη χρήση του 2016 αμοιβές και να προεγκρίνει αυτές για τη χρήση 
2017.  
Απαιτούμενη απαρτία:1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων    
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους ………………..  εγκρίνει  την εκλογή των 
παραπάνω, Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.  
 
 
 

6Ο Θέμα 
Έγκριση  συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής 
εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της 
Εταιρείας  στις 8/6/2017 και θα προταθεί για  ποσόν 3.930 ευρώ , με την έκδοση σε 
τιμή υπέρ το άρτιον 1.500  νέων μετοχών ονομαστικής αξίας  2,62 εκάστης , σε 
τιμή  έκδοσης 22,00 ανά μετοχή με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης 
 

Επί του θέματος αυτού το ΔΣ   θα ανακοινώσει  στην Γενική Συνέλευση ότι  
ενόψει του ότι τα κεφάλαια της θυγατρικής εταιρείας «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.»  
έχουν  καταστεί  αρνητικά, με συνέπεια να συντρέχει λόγος άμεσης αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,  στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Εταιρείας 
«ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.», πρόκειται να ζητηθεί η έγκριση της Συνέλευσης για να 
αποφασιστεί και να υλοποιηθεί   αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου  κατά το ποσόν 
των  τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα  ευρώ (3.930)  με την έκδοση χιλιών 
πεντακοσίων (1.500)  νέων  ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης  δύο  
ευρώ και  εξήντα δύο λεπτών (2,62), με τιμή  υπέρ το άρτιο  22,00 ευρώ ανά μετοχή, 
ούτως ώστε  μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να αυξηθεί κατά  
3.930  ευρώ και τα συνολικά έσοδα της έκδοσης να ανέλθουν στις τριάντα τρείς 
χιλιάδες  (33.000)  ευρώ, υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης. 
  Θα ενημερωθούν οι κ.κ. μέτοχοι, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της  εταιρείας-   
έκρινε   ότι η αύξηση είναι επιβεβλημένη για τους προαναφερομένους λόγους-  και θα 



ζητηθεί  σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  να συμμετάσχει  η 
εταιρεία στην αύξηση κατά το ποσοστό συμμετοχής της «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 
Α.Ε.»  στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.», αλλά και σε 
περίπτωση που οι λοιποί μέτοχοι αποφασίσουν να μην ασκήσουν μερικά ή ολικά το 
δικαίωμα προτίμησης για το ποσοστό τους επί της αυξήσεως, να καλύψει  ολόκληρο 
το  ποσό της αύξησης, ύψους  3.930 ευρώ, καθώς και την διαφορά των 19,38  ευρώ 
ανά μετοχή  που αντιστοιχεί στην διαφορά μεταξύ της τιμής υπέρ το άρτιο και της 
ονομαστικής  αξίας κάθε μετοχής συνολικού ύψους  33.000 ευρώ.  Η προκύπτουσα 
διαφορά  των 29.070 ευρώ, μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των 
νέων μετοχών, (υπέρ το άρτιο έκδοση), θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό "Έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο" κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο.  

Κατόπιν των  ανωτέρω, θα ζητηθεί να εγκρίνει η Γενική  Συνέλευσης  την  
μέλλουσα να πραγματοποιηθεί   κατά τα ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.». 
Απαιτούμενη απαρτία:1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων    
Η Γενική Συνέλευση µε ψήφους ………………..  εγκρίνει  την  παραπάνω αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου.  
 
 

 
7ο ΘΕΜΑ 

 
Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα µέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε εταιρείες και σε 
Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, 
ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και παροχή ειδικής άδειας, 
κατ’ άρθρο 23α  παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της 
ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, κατά 
την έννοια του άρθρου 42ε  παρ. 5 κ.ν.2190/1920,εταιρειών. 
 
Θα προταθεί, λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας  με την ίδρυση 
εταιρειών ή και την  συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, σύµφωνα µε το Νόμο και το 
Καταστατικό  να δοθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση στα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε εταιρείες 
και Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων 
εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.  
 Επίσης θα προταθεί για λόγους οικονομικούς και λειτουργικούς, η Εταιρεία να 
παρακολουθεί, υποστηρίζει και ενισχύει τις εργασίες των συνδεδεμένων με αυτήν 
εταιρειών, παράλληλα δε να δέχεται από αυτές ανάλογες υπηρεσίες των οποίων έχει 
ανάγκη, ή να πραγματοποιεί μαζί τους και άλλες γενικά συναλλαγές προς επίτευξη 
του σκοπού τους. Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, θα ζητηθεί  η  άδεια 
από την Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για την σύναψη, 
παράταση ή ανανέωση ισχύος συμβάσεων, μεταξύ της εταιρείας και των μετ’ αυτής 
συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου του άρθρου 42ε  παρ. 5  κ.ν.2190/1920, 
εταιρειών, με όρους ανταγωνιστικούς, όπως ισχύουν στην αγορά για παρόμοιες 
συμβάσεις. 
 



Απαιτούμενη απαρτία:1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων    
Ο Γραμματέας της Συνέλευσης καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν επί του ανωτέρω 
θέματος.  
Η Γενική Συνέλευση με ψήφους  @ εγκρίνει  όσα παραπάνω ζητούνται.  
 
 

8ο ΘΕΜΑ 
 

Εκλογή νέου  Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του  
 

Επί του θέµατος αυτού, µετά από πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση θα 
εκλέξει νέο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας µε τετραετή  θητεία.  

Συγκεκριμένα θα προταθούν ως µέλη του νέου Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Εταιρείας οι πιο κάτω έλληνες υπήκοοι, ήτοι:  

1. Μαθιός Ιωάννης του Κωνσταντίνου 

2. Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου 

3. Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου 

4. Μαθιός Νικόλαος του Ιωάννου 

5.  Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου 

6. Μοσχόπουλος Γεώργιος του Αγγέλου 

7. Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου 

8. Στρούτσης  Ιωάννης του  Παναγιώτη 

9. Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου 

Επίσης η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τα ανεξάρτητα µέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 
Συγκεκριμένα ως ανεξάρτητα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα προταθούν οι 
κ.κ. Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου και Στρούτσης  Ιωάννης του  Παναγιώτη. 

 
 
 
 
 
 
 



9ο ΘΕΜΑ 
 

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου  σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017    
 
Θα προταθούν  τα κάτωθι  (3) μέλη, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου:  
 

1. Μοσχόπουλος Γεώργιος του Αγγέλου  προταθείς  ως μέλος του ΔΣ  

2. Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου  προταθείς  ως  ανεξάρτητο  μέλος του ΔΣ  

3. Στρούτσης  Ιωάννης του   Παναγιώτη, προταθείς ως ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ 

Τα οποία όλα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η 
εταιρεία, και είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, κατά τη έννοια των 
διατάξεων του Ν. 3016/2002 
 
 
 

10ο ΘΕΜΑ 
 

Επανέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας,   της από 
25/8/2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, περί 
παροχής εταιρικής εγγύησης κατ’ άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, υπέρ της 
συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης 
της τελευταίας, σύμφωνα με την από 20 Ιουλίου 2016 έκθεση του Διοικητικού 
συμβουλίου της Εταιρείας για την συνδρομή  των προϋποθέσεων της παραγράφου 
1 του παραπάνω άρθρου.  Η εγγύηση παρεσχέθη σύμφωνα με την παραπάνω 
απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προς την  Βουλγαρική 
Τράπεζα “PIRAEUS BANK BULGARIA AD”.  
 
Θα προταθεί να επανεγκρίνει η  παρούσα Τακτική Γενική  Συνέλευση της Εταιρείας,   
την  απόφασης της Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης της 25ης  Αυγούστου 2016,  
σύμφωνα με την οποία  παρεσχέθη παμψηφεί,  η άδεια προς  παροχή εταιρικής 
εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD, ύψους έως 130.000 
ευρώ,  στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, η οποία  εγγύηση 
ήδη παρεσχέθη σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση και τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην από 20 Ιουλίου 2016  έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για 
την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 23α παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920. 
 
Απαιτούμενη απαρτία:1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων    
Ο Γραμματέας της Συνέλευσης καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν επί του ανωτέρω 
θέματος.  
Η Γενική Συνέλευση με ψήφους  @ εγκρίνει  όσα παραπάνω ζητούνται.  
 
 
 



11ο ΘΕΜΑ 
Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις 
 
 
Θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας 
 
 
 


