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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 34ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»  της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

 

 

Στον ΑΓ .Ι. Ρέντη σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου  του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα της εβδομάδος 
Πέμπτη και ώρα 11 πρωινή, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού  Επιδαύρου 5 στο Ρέντη, συνήλθαν στην 34η Γενική 
Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», που συγκλήθηκε κατόπιν  αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 
ληφθείσης κατά την συνεδρίασή του, της 16ης Ιουνίου 2021. 
 
             Οι κ.κ.  Μέτοχοι  συνήλθαν  στην 34η Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις 
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
  
            Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας  (www.mathios.com)  η 
οποία  είναι καταχωρημένη στην Μερίδα της Εταιρείας,    και  παρέμεινε ανηρτημένη  από 17 Ιουνίου 2021 έως και σήμερα 
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021,   καταχωρίστηκε  δε στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και  η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε   
στον  διαδικτυακό  τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΡ. ΜΑΕ. 6445/06/Β.86/35 
ΑΡ.ΓΕΜΗ. 44347007000 

 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μαθιός 
Πυρίμαχα Α.Ε» με την από 16 Ιουνίου 2021 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση 
στις 8 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας Επιδαύρου 5, στον Ρέντη , για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης : 

Οι μέτοχοι παρακαλούνται, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όπως εξουσιοδοτούν ως αντιπροσώπους τους – μέσω της 
συμπλήρωσης των σχετικών εγγράφων αντιπροσώπευσης (εγχάρτως ή/και ηλεκτρονικά) – υπαλλήλους της Εταιρείας (αντί 
τρίτων), ώστε να μην υποχρεούται οποιοσδήποτε τρίτος να προσέλθει στο χώρο της συνεδρίασης προς αποφυγή 
συνωμοτισμού.  Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση  της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται με την 
εξυπηρέτηση μετόχων στο  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο santonaki@mathios.gr. ∆εν είναι δυνατή η συμμετοχή των 
Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, η 
δυνατότητα ψήφου εξ’ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου 
με ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται από το αρ. 125 ν. 4548/2018. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων  μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και  των  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για 
την εταιρική χρήση  2020  

2. Έγκριση της προτεινόμενης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.  
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και 

απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση  2020  
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4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική 
χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 

5. Έγκριση των καταβληθείσων αποζημιώσεων και  αμοιβών στα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τις 
παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2020 έως 31-12-2020, προέγκριση καταβολής 
αποζημιώσεων και αμοιβών για  την διαχειριστική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018. 

6. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της  χρήσης 2021 και καθορισμός της 
αμοιβής αυτών.  

7. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 

2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 

8. Έγκριση συμμετοχών μελών ∆.Σ. και ∆ιευθυντικών Στελεχών   της Εταιρείας στην ∆ιοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες 

συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία 
9. Επαναπροσδιορισμός της  Επιτροπής Ελέγχου 
10. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆Σ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν  μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  ή  την 

λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E,  ή την συγχώνευση με απορρόφηση ή  οποιανδήποτε άλλη λύση 
κρίνει σκόπιμη για την εξυγίανση της εταιρείας αυτής, και παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆Σ προκειμένου να ορίσει 
εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της 
τυχόν ληφθείσης απόφασης λύσης της εταιρείας, για την επιλογή  του τρόπου λύσης  και    εκκαθάρισης  ή  
μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του. 

11. Υποβολή και Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4706/2020. 

12.  Εκλογή μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου  και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού. 
13. Έγκριση Μείωσης  του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  από  € 6.775.365,3  σε   € 4.909.685,0    ήτοι μείωση  του 

μετοχικού κεφαλαίου κατά €1.865.680,3  με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από € 0,69 
σε € 0,50  ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, 
παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το 
∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως. 

14. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον Νόμο απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της 
Ημερησίας ∆ιατάξεως, η τυχόν  Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την  15η Ιουλίου 2021 ημέρα  
Πέμπτη   και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο. 

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 
εδ.γ’ του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. 

Α. ∆ικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση  
∆ικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει τη μετοχική ιδιότητα 
κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την  3η Ιουλίου 2021  (ημερομηνία  
καταγραφής). 
 Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδομένου ότι η εξ 
αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής κατ’ 
άρθρο 124 παρ. 6 του νόμου 4548/2018. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα 
πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 4548/2018. 
 Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην γενική συνέλευση ο εγγεγραμμένος 
κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό 
Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος κατά τη σχετική ημερομηνία μέσω των 
εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/18, 
ν.4569/2019, ν.4706/20, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού 
Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚΒ΄/1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως 
βάσει ενημέρωσης, που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των 
συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.  
Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 3, 5 και 6 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, που 3 παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή 
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αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19, παρ.1, 
ν.4569/2018 και άρθρο 124, παρ., ν.4548/2018). 
 Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης 
ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω και στην οικεία γενική συνέλευση. 
 
Παρατηρήσεις 
Στο θέμα 4: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για την 
εταιρική χρήση 2020 η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική 
Στο θέμα 7:Η Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου δεν εγκρίνεται-υποβάλλεται προς σχόλια ψήφιση 
Στο θέμα 13: περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου  απαιτείται αυξημένη απαρτία-πλειοψηφία για την έγκριση 
 
 Β. ∆ικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων  
Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 08/07/2021, παρατίθενται  
κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 
4548/2018. (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μπορούν, με  
αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  
Συνέλευση  ήτοι  την  22/06/2021,  να  ζητήσουν  από  το  διοικητικό  συμβούλιο  να  
εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα. Η  
αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση  
ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση  στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη  δημοσιοποιείται  κατά  τον  
ίδιο  τρόπο  όπως  η  προηγούμενη  ημερήσια  διάταξη,  δεκατρείς  (13) ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  της  Γενικής  
Συνέλευσης,  ήτοι  την  24/06/2021  και  ταυτόχρονα  
τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει 
υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο  4 του άρθρου 123 του ν. 
4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι  
δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του  άρθρου 141 του ν. 
4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.   
 (β)  Μέτοχοι  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου  κεφαλαίου  έχουν  το  
δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την  
τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει  στο  διοικητικό  
συμβούλιο  επτά  (7)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  της  Γενικής  
Συνέλευσης, ήτοι έως την 30/06/2021, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων  
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες  
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 01/07/2021.   
 (γ)  Με  αίτηση  οποιουδήποτε  μετόχου,  που  υποβάλλεται  στην  Εταιρεία  πέντε  (5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  
από  τη  Γενική  Συνέλευση,  ήτοι  την  02/07/2021,  μπορεί  να  ζητηθεί  από  το  
διοικητικό συμβούλιο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες  για  τις  υποθέσεις  
της Εταιρείας,  στο  μέτρο  που αυτές είναι  σχετικές  με  τα  θέματα  της  ημερήσιας  
διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες, όταν  αυτές  διατίθενται  ήδη  
στο  διαδικτυακό  τόπο  της  Εταιρείας,  ιδίως  με  τη  μορφή  ερωτήσεων  και  απαντήσεων.    Επίσης,  με  αίτηση  μετόχων,  
που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου  κεφαλαίου,  μπορεί  να  ζητηθεί  από  το  διοικητικό  
συμβούλιο  να  ανακοινώσει  στην  Τακτική  Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία , καταβλήθηκαν 
σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας , καθώς και κάθε   
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από  οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.   Σε  όλες  τις  παραπάνω  
περιπτώσεις  το  διοικητικό  συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την  παροχή  των  
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις  της  παρούσας  
παραγράφου  το  διοικητικό  συμβούλιο  μπορεί  να  απαντήσει  ενιαία  σε  αιτήσεις  μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.   
(δ) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η  οποία  υποβάλλεται  στην  
Εταιρεία  πέντε  (5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  ήτοι  την  02/7/2021,  μπορεί  να  
ζητηθεί  από  το  ∆ιοικητικό  Συμβούλιο  να  παρέχει  στη  Γενική  Συνέλευση  πληροφορίες  για  την  πορεία  των  Εταιρικών  
υποθέσεων  και  την  περιουσιακή  κατάσταση  της  Εταιρείας.  Το  διοικητικό  συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την  παροχή  
των  πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.   
 Σε  κάθε  περίπτωση,  κατά  την  άσκηση  του  σχετικού  δικαιώματος,  οι  Μέτοχοι  οφείλουν  να  αποδεικνύουν  τη  μετοχική  
τους  ιδιότητα  καθώς  και,  εκτός  από  την  πρώτη  περίπτωση  της  
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παραγράφου Γ ως ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η απόδειξη της ιδιότητας του  μετόχου  μπορεί  να  
γίνεται με κάθε  νόμιμο  μέσο και,  πάντως,  βάσει ενημέρωσης  που λαμβάνει  η  Εταιρεία  από  το  Κεντρικό  Αποθετήριο  
Τίτλων,  εφόσον  παρέχει  υπηρεσίες  μητρώου,  ή  μέσω  των  
συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη  περίπτωση.   
 Τα ως  άνω  δικαιώματα  μειοψηφίας μπορούν  να  ασκηθούν  και  από  ενώσεις Μετόχων  στο  όνομά  
τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για  την  άσκηση  των  
δικαιωμάτων  αριθμό  μετοχών.  Ως  δικαίωμα  μειοψηφίας  δεν  θεωρείται  το  δικαίωμα  που  μπορεί  να  ασκηθεί  από  
κάθε Μέτοχο.  Η  ένωση  πρέπει  να  έχει  γνωστοποιήσει  την  έγκυρη σύσταση και  το καταστατικό  της στην Εταιρεία  
της οποίας Μέτοχοι είναι  τα μέλη  της, ένα  μήνα  πριν  από  την  άσκηση  των  παραπάνω  δικαιωμάτων.  Στη  δήλωση  
άσκησης  του  δικαιώματος  πρέπει  να  αναφέρονται  τα  ονόματα  των  μετόχων,  για  λογαριασμό  των  οποίων  ασκείται  το  
δικαίωμα.  
Γ. ∆ιαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου   
Ο  Μέτοχος  συμμετέχει  στη  Γενική  Συνέλευση  και  ψηφίζει  είτε  αυτοπροσώπως  είτε  μέσω  αντιπροσώπων.  Κάθε  
Μέτοχος  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  μπορεί  να  διορίζει  μέχρι  τρεις  (3) αντιπροσώπους  για  μία  και  μόνη  Γενική  
Συνέλευση  ή  για  όσες  Συνελεύσεις  λάβουν  χώρα  εντός  
ορισμένου χρόνου.  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  ψηφίζει  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  Μετόχου,  εφόσον  υφίστανται,  και  
υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του  Πρακτικού  της  Γενικής  
Συνέλευσης  στην  αρμόδια  Αρχή  ή  εάν  η  Απόφαση  υποβάλλεται  σε   
δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του  
Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής  Συνέλευσης  ακόμη  και  
αν  η  ψήφος  του  Αντιπροσώπου  ήταν  αποφασιστική  για  τη  λήψη  τους.  Ως  προς  το  διορισμό και  
την ανάκληση ή αντικατάσταση  του αντιπροσώπου και  τις υποχρεώσεις  του  
αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018.     
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 αντιπροσωπευομένου 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  ∆ιοικητικού  
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 τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της  Γενικής Συνέλευσης.   
Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (http://www.mathios.com)   το έντυπο που πρέπει  
να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό Αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και  
υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση:  Επιδαύρου 5, 182 33 
Ρέντης ή αποστέλλεται στο email :santonaki@mathios.gr δύο (2) τουλάχιστον ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  της  
Γενικής  Συνέλευσης, αρχικής ή επαναληπτικής. Ο  δικαιούχος  καλείται  να  μεριμνά  για  την  
επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού Αντιπροσώπου και της παραλαβής  
του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2160709199 (κα Σοφία Αντωνάκη).   
∆εν είναι δυνατή η συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη  φυσική  παρουσία  τους  
στον  τόπο  διεξαγωγής  της,  η  δυνατότητα  ψήφου  εξ’  αποστάσεως  είτε  με  ηλεκτρονικά  μέσα  είτε  δι΄  αλληλογραφίας  
καθώς  και  η  δυνατότητα  διορισμού  και  ανάκλησης  αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται από το αρ. 
125 ν. 4548/2018.  
∆. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
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 Οι  πληροφορίες  των  παρ. 3  και  4  του  άρθρου  123  του  ν. 4548/2018  συμπεριλαμβανομένης  της  
πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του  σχεδίου  απόφασης  για  
το  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  καθώς  και  πληρέστερες  πληροφορίες  
σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του  ν. 4548/2018  θα  
διατίθενται  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  Εταιρείας  (http://www.mathios.com)       
Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του  άρθρου  123  του  ν. 
4548/2018  θα  διατίθεται  και  σε  έγχαρτη  μορφή  στα  γραφεία  του  Τμήματος  
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση:  Επιδαύρου 5, Α Ι Ρέντης,  

Ρέντης 16 Ιουνίου  2021 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

Ο Πρόεδρος του ∆Σ 
Ιωάννης Κ. Μαθιός 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 8/7/2021 ∆ικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση έχει κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής 
συνεδρίασης, ήτοι την  3η Ιουλίου 2021  (ημερομηνία  καταγραφής). 

Βάσει των ανωτέρω καταρτίστηκε ο κατωτέρω πίνακας : 
 
 

Πίνακας των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 08/7/2021 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡ. 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

1 Μαθιός Ιωάννης του 

Κων/νου 

4.605.656

2 Μαθιός Νικόλαος του 

∆ημητρίου 

35.660

3 Μαθιός ∆ημήτριος 

του Νικολάου 

1.399.416

4 Μαθιός Ιωάννης του 

Νικολάου 

1.256.150

5 Μαθιού Θάλεια-

Αφροδίτη του Ιωάννη 

67.000

6 Μαθιού Μυρτώ του 

Ιωάννη 

67.000

7 Κοκκινιώτης 25.404
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Παναγιώτης του 

Αθανασίου 

  

  7.456.286

 

 

Παρίστανται  αυτοπροσώπως,  άπαντες οι Μέτοχοι, που αναφέρονται στον  παραπάνω πίνακα.  Παρίστανται δηλαδή,  οι 

μέτοχοι, που είχαν δικαίωμα παράστασης σύμφωνα με τις  ηλεκτρονικές πιστοποιήσεις   σχετικά με τη μετοχική  τους 

ιδιότητα, που περιήλθαν στην εταιρεία μέχρι  τις 03/7/2021, δηλαδή την πέμπτη  μέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης, άρα παρίστανται οι κάτωθι  7  μέτοχοι, με 7.456.286 μετοχές εκ του συνόλου των 9.819.370 μετοχών της 

εταιρείας, ποσοστό δηλαδή  75,93 %  επί του μετοχικού κεφαλαίου.  

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

ΑΡ. 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

1 Μαθιός Ιωάννης του 

Κων/νου 

 4.605.656 

2 Μαθιός Νικόλαος του 

∆ημητρίου 

 35.660 

3 Μαθιός ∆ημήτριος 

του Νικολάου 

 1.399.416 

4 Μαθιός Ιωάννης του 

Νικολάου 

Νικόλαος Μαθιός 1.256.150 

5 Μαθιού Θάλεια-

Αφροδίτη του Ιωάννη 

 67.000 

6 Μαθιού Μυρτώ του 

Ιωάννη 

 67.000 

7 Κοκκινιώτης 

Παναγιώτης του 

Αθανασίου 

 25.404 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.456.286  

 

Της Συνελεύσεως προσωρινά προεδρεύει ο  ∆ιευθύνων Σύμβουλος  απερχομένου  ∆ιοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. 

∆ημήτριος Μαθιός του Νικολάου, ο οποίος εκλέγει ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Παναγιώτη Α. Κοκκινιώτη. Με εντολή του 

προσωρινού προεδρεύοντος,  διαβάζεται από τον προσωρινό γραμματέα  ο ανωτέρω πίνακας αυτών που δήλωσαν 

συμμετοχή και παρίστανται   και έχουν δικαίωμα ψήφου στην 34η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 08ης Ιουλίου 2021, και 
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επικυρώνεται η συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με αυτόν. Εν συνεχεία ο προσωρινός Πρόεδρος,  

ανακηρύσσει  οριστικό  τον παραπάνω πίνακα των μετεχόντων στην Γενική  Συνέλευση.  

Ως εκ τούτου νομίμως παρίστανται στην  Γενική Συνέλευση, μέτοχοι που εκπροσωπούν 7.456.286   μετοχές  έναντι 

συνολικού αριθμού μετοχών 9.819.370, ήτοι ποσοστό 75,93 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, και επισημαίνεται ότι 

υπάρχει απαρτία μεγαλύτερη  των 2/3, δηλαδή του 66,7 του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου . 

Στην Συνέλευση παρίσταται και ο εσωτερικός ελεγκτής της εταιρείας κος Ελευθέριος ∆ούκας και το ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Στρούτση  Ιωάννη του  

Παναγιώτη.  

Στην συνέχεια τον λόγο  λαμβάνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. ∆ημήτριος Ν. Μαθιός, ο οποίος αφού 

καλωσορίζει τους κ.κ. μετόχους, εκφωνεί το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης: 

 
Θέμα 1ο 

 

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων  μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και  των  Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών, για την εταιρική χρήση  2020  

 
 

Θέμα 2ο 
                                         

Έγκριση της προτεινόμενης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.  

 
 
 

 
Θέμα 3ο 

 

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και 
απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση  2020  

 
 

Θέμα 4ο  

 

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για την 
εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 

 
Θέμα 5ο  

 

Έγκριση των καταβληθείσων αποζημιώσεων και  αμοιβών στα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τις 
παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2020 έως 31-12-2020, προέγκριση καταβολής 
αποζημιώσεων και αμοιβών για  την διαχειριστική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018. 
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Θέμα 6ο  

 

Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της  χρήσης 2021 και καθορισμός της 
αμοιβής αυτών.  

 

 
Θέμα 7ο  

 

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 

2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 

 
 

 

Θέμα 8ο  
 

Έγκριση συμμετοχών μελών ∆.Σ. και ∆ιευθυντικών Στελεχών   της Εταιρείας στην ∆ιοίκηση άλλων Εταιρειών οι 
οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία  

 
Θέμα 9ο  

 

 Επαναπροσδιορισμός της  Επιτροπής Ελέγχου 
 
 

Απαιτούμενη απαρτία:1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 
50% + 1 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων 
 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε προς τους συμμετέχοντες μετόχους ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α΄ 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 

4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, 

αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την 

ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.  

Λόγω της λήξης της θητείας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία οφείλει να επαναπροσδιορίσει την Επιτροπή 

Ελέγχου, έτι περαιτέρω το είδος αυτής αποφασίζεται από την  τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά από 

σχετική εισήγηση του ∆Σ της εταιρείας,  



 9

Τέλος, σημείωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα 

στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την 

Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. 

Ενόψει των ανωτέρω , προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:  

Ι. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου  

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συνιστά Επιτροπή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και να αποτελείται από τα 

τρία (3)  εκ των  μη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού. Συγκεκριμένα προτείνεται η Επιτροπή 

Ελέγχου να αποτελείται από δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος, ούτως ώστε η 

σύνθεσή της να είναι είτε από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είτε από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη 

εκτελεστικό μέλος.  

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι 

πενταετής, αρχόμενη την 8η Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 8η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 

εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι ως τις 30/9/2026. Η θητεία της 

Επιτροπής Ελέγχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. 

 

ΙΙ. Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου   
∆εδομένου ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί Επιτροπή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της θα ορισθούν από το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο,  εκ των  ανεξάρτητων μη εκτελεστικών  και των μη εκτελεστικών μελών αυτού. Για όλα τα παραπάνω, το 

∆Σ να λάβει υπόψιν του τις  διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017,   και του άρθρου  74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020,  και 

κάθε σχετικής νομοθεσίας,  και τα  ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν  να πληρούν τις 

προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του 

άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου 

και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα. 

Επίσης  προτείνεται το  ∆Σ να  έχει το δικαίωμα ορισμού μέλους σε κάθε   περίπτωση ύπαρξης  ανάγκης  αντικατάστασης 

τυχόν μέλους της Επιτροπής λόγω  παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητάς του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού ή μη 

εκτελεστικού  μέλους της επιτροπής. 

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση του  Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε ψηφοφορία,  

Η     Γενική Συνέλευση με 7.456.286  ψήφους  δηλαδή παμψηφεί,  παρείχε  έγκριση στην παραπάνω πρόταση του κ. 

Προέδρου όσον αφορά την  Επιτροπής Ελέγχου 

 

 
 

Θέμα 10ο  

 

 Παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆Σ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν  μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  ή  
την λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E,  ή την συγχώνευση με απορρόφηση ή  οποιανδήποτε άλλη λύση 
κρίνει σκόπιμη για την εξυγίανση της εταιρείας αυτής, και παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆Σ προκειμένου να 
ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την 
υλοποίηση της τυχόν ληφθείσης απόφασης λύσης της εταιρείας, για την επιλογή  του τρόπου λύσης  και    
εκκαθάρισης  ή  μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του. 
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Απαιτούμενη απαρτία:1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 
50% + 1 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων 
 
 

  

 
Θέμα 11ο  

Υποβολή και Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4706/2020. 

Απαιτούμενη απαρτία:1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων 
 
Ο κ. Πρόεδρος   ενημέρωσε  τους  κ.κ. μετόχους ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, έχει καταρτίσει και εγκρίνει την Πολιτική 

Καταλληλότητας των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, την οποία υποβάλλει προς 

έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι το κείμενο της προτεινομένης πολιτικής καταλληλότητας έχει  αναρτηθεί  και είναι 

διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό ως ξεχωριστό έγγραφο στην ιστοσελίδα  της εταιρείας  http://www.mathios.com.  και έχει επί 

λέξει ως εξής: 

Πολιτική Καταλληλότητας άρθρου 3 Ν.4706/2020 της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ  ΑΕ  
 
 Ημερομηνία έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 08/07/2021  
 
Σκοπός: Η παρούσα Πολιτική αφορά τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (∆Σ) της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.  και συντάχθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 με ισχύ από 17/7/2021 και την Εγκύκλιο αρ.60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με 
ημερομηνία 18/9/2020.  
Η Πολιτική Καταλληλότητας (εφεξής Πολιτική) αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής 
λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις  επιχειρηματικές 
επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.  
Η  παρούσα Πολιτική περιλαμβάνει  τα εξής:  
 τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την ανανέωση 
της θητείας υφιστάμενων μελών, 
  τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ιδίως ως προς τα εχέγγυα 
ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που τους ανατίθενται. Τα κριτήρια επιλογής των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των 
μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, 
  την πρόβλεψη κριτηρίων πολυμορφίας  για την επιλογή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 
 Ποιούς αφορά: Όλα τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.  
∆ιάρκεια ισχύος: Η παρούσα πολιτική ισχύει από την έγκρισή της και για αόριστη διάρκεια εκτός και αν αναθεωρηθεί και/ή 
τροποποιηθεί νωρίτερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας. 
 Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα εξετάζει σε ετήσια βάση εάν η Πολιτική εξακολουθεί να είναι 
συμβατή με την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας ή εάν θα πρέπει να προτείνει τροποποιήσεις της στο ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο. Λαμβάνονται επίσης υπόψη συστάσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, του Εταιρικού Γραμματέα και τυχόν 
άλλων εξωτερικών φορέων. Εάν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
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εγκρίνει τις όποιες αλλαγές της Πολιτικής κρίνει ενδεδειγμένες και ακολούθως, εφόσον είναι ουσιώδεις, τις υποβάλλει στη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν 
παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες 
γενικές αρχές και κριτήρια. Η Πολιτική Καταλληλότητας και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της ισχύει από την έγκρισή της από 
τη Γενική Συνέλευση.  
 
Αρχές Πολιτικής: 
 Η Πολιτική Καταλληλότητας είναι σαφής, επαρκώς τεκμηριωμένη και διέπεται από την αρχή διαφάνειας και αναλογικότητας. Η 
Πολιτική Καταλληλότητας λαμβάνει υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία, τις καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, τον 
Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, το Καταστατικό και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Κατά τη 
διαμόρφωση της Πολιτικής Καταλληλότητας λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η διάθεση ανάληψης 
κινδύνου, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ειδικό ως 
προς την Εταιρεία. Η διαμόρφωση και η παρακολούθηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής 
Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεσματική συμβολή κατά τη διαμόρφωση και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής δύναται να παρέχουν η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και ο Εταιρικός Γραμματέας όπου απαιτείται. Η Πολιτική Καταλληλότητας αξιολογείται 
περιοδικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ετησίως) ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές. Τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης της Πολιτικής Καταλληλότητας καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση τυχόν 
ελλείψεων που εντοπίζονται, καταγράφονται. Η Πολιτική Καταλληλότητας λαμβάνει υπόψη την ειδικότερη περιγραφή των 
αρμοδιοτήτων κάθε μέλους ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή τη συμμετοχή του ή μη σε Επιτροπές, τη φύση των καθηκόντων του 
(εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος ∆ιοικητικού Συμβουλίου) και τον χαρακτηρισμό του ως ανεξάρτητου ή μέλους του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις που συνδέονται με τη 
φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας ή τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρμόζει. Η ισχύουσα Πολιτική είναι 
αναρτημένη, επικαιροποιημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.mathios.com  
 
Ορισμοί 
Γενικά: Η καταλληλότητα διακρίνεται σε ατομική και συλλογική. Ο βαθμός στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει ως 
μέλος ∆ιοικητικού Συμβουλίου επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη για 
την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας 
που θέτει η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας αποτελεί την ατομική καταλληλότητα.  
Ως Πολιτική Καταλληλότητας ορίζεται το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται τουλάχιστον κατά την επιλογή, 
αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο αξιολόγησης της ατομικής και 
συλλογικής καταλληλότητας. Η καταλληλότητα των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό τους αποτελεί τη συλλογική 
καταλληλότητα. 

1. Ποιες είναι οι αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και την ανανέωση της θητείας υφιστάμενων μελών  

Η Εταιρεία θα διαθέτει στην επόμενη σύνθεση του  δωδεκαμελές (12) ∆ιοικητικό Συμβούλιο και θα απαρτίζεται από  
εκτελεστικό Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο και ένα μη εκτελεστικό ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο. 
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στελεχώνεται με πρόσωπα που διαθέτουν ήθος, φήμη και αξιοπιστία, κατάλληλα είτε για τον 
εκτελεστικό είτε για τον μη εκτελεστικό τους ρόλο. Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν περαιτέρω τις δεξιότητες και 
την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο ή/και τις 
Επιτροπές του, καθώς και ικανό χρόνο για την άσκηση των κατά περίπτωση καθηκόντων τους. Τα υποψήφια μέλη του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους γνωρίζουν, κατά το δυνατό, την κουλτούρα, τις αξίες και 
τη γενική στρατηγική της Εταιρείας ενώ, επίσης, ενημερώνονται επαρκώς σύμφωνα με την πολιτική και διαδικασία 
εκπαίδευσης νέων μελών ∆ιοικητικού Συμβουλίου που διαθέτει η Εταιρεία και περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. 
Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας ή την αντικατάσταση μέλους ∆ιοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας βάσει της ισχύουσας Πολιτικής.  

2. Η καταλληλότητα των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου παρακολουθείται σε διαρκή βάση, ιδίως για να 
εντοπίζονται, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος, περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται 
απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας τους.  

Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου συνιστάται να πραγματοποιείται 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

  όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή την 
καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,  
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 σε περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου,  
 σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα ενός μέλους 
∆ιοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δε 

3. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων, εξετάζονται τα ακόλουθα:  

 Ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες δεξιότητες,  
 Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης,  
 Η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει προηγουμένως αποκτηθεί,  
 Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του 
μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 
 Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του μέλους ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου 
προϋπηρεσίας. Αντιθέτως, διενεργείται διεξοδική ανάλυση της εμπειρίας του μέλους και της κατάρτισής του, καθώς οι γνώσεις 
και οι δεξιότητες που αποκτώνται από προηγούμενη απασχόληση εξαρτώνται από τη φύση, την κλίμακα και την 
πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και από τα καθήκοντα που ασκούσε το μέλος στο πλαίσιο αυτής 
και το βαθμό ευθύνης του. Τα εκτελεστικά μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχουν αποκτήσει επαρκή πρακτική και 
επαγγελματική εμπειρία, είτε κατέχοντας θέση ευθύνης είτε μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για ικανό χρονικό 
διάστημα. Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν και κατανοούν τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, 
όπως αυτές προκύπτουν από τον Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που αυτή εφαρμόζει, τον αντίστοιχο ρόλο 
και τις ευθύνες τόσο ως μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου όσο και ως μέλη των Επιτροπών αυτού, τη δομή του Ομίλου και 
πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.  
 
3.1.1 Εχέγγυα ήθους και φήμης  
Η καλή φήμη, η εντιμότητα, το ήθος και η ακεραιότητα των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου αποτελούν κριτήρια εξαιρετικής 
σημασίας, τα οποία η Εταιρεία αξιολογεί διεξοδικά. Ένα μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει 
τα χαρακτηριστικά αυτά, εφόσον δεν υφίστανται αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά. 
Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της στοιχεία, αποφάσεις, δικαιολογητικά και οτιδήποτε κρίνει απαραίτητο με την 
επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

3.1.2 Σύγκρουση συμφερόντων  

Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να είναι κατά πάντα χρόνο πλήρως ενημερωμένα για την Πολιτική Σύγκρουσης 
Συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία και περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Στην Πολιτική Σύγκρουσης 
Συμφερόντων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και μέτρα για την 
αποκάλυψη και διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων.  

3.1.3 Ανεξαρτησία κρίσης 

Κάθε μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και να λαμβάνει τις δικές του ορθές, 
αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.  
Ως αντικειμενικότητα ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου να 
εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.  
Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου να ασκήσει τα 
καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο. 
 Στο πλαίσιο αξιολόγησης της ανεξαρτησίας της κρίσης των μελών του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία λαμβάνει 
υπόψη αν όλα τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς που περιλαμβάνουν 
ιδίως:  
(α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή 
απόψεων άλλων μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 
 (β) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του 
και να ασκούν κριτική και  
(γ) την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink).  

3.1.4 ∆ιάθεση επαρκούς χρόνου  

Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. 
 Η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του ∆.Σ. για τον εκτιμώμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στα καθήκοντά 
του και στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και τυχόν άλλων Επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος. Για τον προσδιορισμό της 
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επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη προεχόντως η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου από την Εταιρεία.  
Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να ενημερώνουν για τον αριθμό θέσεων που τυχόν κατέχουν σε άλλα διοικητικά 
συμβούλια και τις ιδιότητες που κατέχουν ταυτόχρονα, καθώς και για τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές τους 
δεσμεύσεις και συνθήκες στο βαθμό που είναι ικανές να επηρεάζουν τον χρόνο που διαθέτουν στην άσκηση των καθηκόντων 
τους ως μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

4. Συλλογική Καταλληλότητα  

Η συλλογική καταλληλότητα αξιολογείται με βάση τα γενικά και ειδικά κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω. 
 Γενικά κριτήρια Συλλογικής Καταλληλότητας Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου οφείλουν συλλογικά να είναι σε θέση να 
λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική 
και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία.  
Τα μέλη του ∆.Σ. οφείλουν συλλογικά να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να προβαίνουν σε ουσιαστική 
παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Όλοι οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται 
για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτονται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συλλογικά με επαρκή 
εμπειρογνωσία μεταξύ των μελών του. Υπάρχει επαρκής αριθμός μελών με γνώσεις σε κάθε τομέα, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης, για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, συλλογικά 
διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.  
Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η απαίτηση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα 
μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη 
της Εταιρείας μεταξύ άλλων και όσον αφορά:  
 Την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή,  
 Το στρατηγικό σχεδιασμό,  
 Τις χρηματοοικονομικές αναφορές, 
  Τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,  
 Την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,  
 Την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,  
 Την επίδραση της τεχνολογίας στις δραστηριότητές της, 
  Την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.  

5. Ειδικό κριτήριο Συλλογικής Καταλληλότητας 

Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο Στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο οφείλουν να εκπροσωπούνται επαρκώς τα φύλα (κατά 25% επί 
του συνόλου των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου), κριτήριο το οποίο λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την 
παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας το ∆ιοικητικό Συμβούλιο οφείλει κατά πάντα χρόνο να διασφαλίζει γενικότερα την ίση 
μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων. Η πτυχή αυτή επεκτείνεται πέραν της επιλογής μελών ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου και στην παροχή επιμόρφωσης στα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.  

6. Ποια είναι τα κριτήρια πολυμορφίας   

Με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής 
ομάδας μελών, η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Ίσων Ευκαιριών και Πολυμορφίας κατά τον ορισμό των νέων μελών του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου. Πέραν της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, κατά την επιλογή νέων μελών για το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας δε γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικότητας ή κοινωνικής 
προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.  

7. Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας έχει συσταθεί βάσει των άρ. 11 και 12 του Ν.4706/2020, 
με σκοπό την υποστήριξη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στους μετόχους, 
σχετικά με τη διασφάλιση ότι η ανάδειξη υποψηφίων για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά 
κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διαδοχή των μελών του καθώς και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών με σκοπό 
τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρείας. Στο πλαίσιο του ρόλου της, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, 
εντοπίζει και προτείνει προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους 
∆ιοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Για την επιλογή των 
υποψηφίων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική 
Καταλληλότητας που υιοθετεί. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών διατυπώνει προτάσεις προς το 
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∆ιοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση (ν.4548/2018, 
αρ.112) και τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και των 
διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και εξετάζει τις πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο πριν από την υποβολή της έκθεσης στην Γενική Συνέλευση. Η πολιτική και οι πρακτικές αποδοχών που υιοθετεί η 
Εταιρεία χαρακτηρίζονται από δικαιοσύνη και υπευθυνότητα και συνδέουν ξεκάθαρα την απόδοση της Εταιρείας με αυτήν του 
ατόμου. 
 Στο πλαίσιο του ρόλου της η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών:  
 Συμμετέχει στον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών ανάδειξης των μελών του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου.  
 Υποβάλλει προτάσεις για την Πολιτική Πολυμορφίας περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων. 
  Υποβάλλει προτάσεις στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του στο πλαίσιο της εγκεκριμένης 
Πολιτικής Καταλληλότητας.  
 ∆ιεκπεραιώνει τη διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής υποψήφιων μελών ∆ιοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της 
εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας.  
 Υποβάλλει προτάσεις στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας εφόσον απαιτείται.  
 Περιοδικά αξιολογεί το μέγεθος και τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει προτάσεις προς εξέταση σχετικά 
με το επιθυμητό προφίλ του.  
 Αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς 
στόχους καθώς και μεταξύ των φύλων και με βάση αυτή την αξιολόγηση, περιγράφει το ρόλο και τις ικανότητες που 
απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων 
 Ενημερώνει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.  
 Εξετάζει την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.  
 Υποβάλλει προτάσεις στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο 
της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών. 
  Υποβάλλει προτάσεις στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών εφόσον απαιτείται.  
 Ενημερώνει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.  
 Υποβάλλει προτάσεις στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του 
επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. 

8. Αποκλίσεις από την Πολιτική 

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται προσωρινά η απόκλιση από την Πολιτική, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από το 
∆ιοικητικό Συμβούλιο, ώστε να εξυπηρετηθούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας στο σύνολο τους και να 
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα της. Οποιαδήποτε παρέκκλιση πρέπει να εξετάζεται και να εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο.  
 

9. Εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας  
Η Πολιτική Καταλληλότητας είναι εναρμονισμένη με το γενικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη 
διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχει ορίσει η Εταιρεία. Έχουν συνταχθεί διαδικασίες απαραίτητες για την εφαρμογή της 
Πολιτικής. Η παρακολούθηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου με τη συνδρομή όπου κρίνεται σκόπιμο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της Επιτροπής Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και του Εταιρικού Γραμματέα. Η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής 
Καταλληλότητας και τυχόν τροποποιήσεις της τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο. Επίσης, τηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης της καταλληλότητας και τυχόν αποκλίσεων μεταξύ προβλεπόμενης και πραγματικής ατομικής και συλλογικής 
καταλληλότητας μαζί με τις τυχόν διορθωτικές ενέργειες. 
 
Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος ζητά από την Γενική   Συνέλευση να εγκρίνει την καταρτισθείσα από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.  
 
Η    Γενική Συνέλευση με 7.456.286  ψήφους  δηλαδή παμψηφεί,   ενέκρινε την  προτεινομένη πολιτική καταλληλότητας της 
εταιρείας. 
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Θέμα 12ο  

Εκλογή μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου  και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού. 

 

Απαιτούμενη απαρτία:1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων 

Ο κ Πρόεδρος της Συνέλευσης  ζητά από την Γενική Συνέλευση  σύμφωνα με την Εισήγηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας-στο πλαίσιο εναρμόνισης με το νέο θεσμικό πλαίσιο και με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων,  

να εκλέξει η Γενική Συνέλευση  δωδεκαμελές  ∆ιοικητικό Συμβούλιο,  δια της επανεκλογής εκ των απερχομένων μελών αυτού 

των κ.κ.:  1. Μαθιού  Ιωάννη του Κωνσταντίνου, 2. Μαθιού  ∆ημητρίου  του Νικολάου, 3. Μαθιού  Ιωάννη του Νικολάου, 4. 

Μαθιού Νικολάου  του Ιωάννου,5.  Κοκκινιώτη Παναγιώτη του Αθανασίου, 6. Θεοδωρόπουλου Σταύρου  του Θεοδοσίου, 7. 

Μαρίδη Χρήστου  του Γεωργίου, 8. Στρούτση  Ιωάννη του  Παναγιώτη, 9. Μαθιού Θάλειας του Ιωάννου  και της εκλογής των 

κ.κ. Νικολάου Μαθιού  του ∆ημητρίου,  Αντωνίας Μαρίας  (Μάνια) Σακκά, Μυρτώς  Μαθιού του Ιωάννη ως νέων μελών αυτού. 

Ζητά επίσης – σύμφωνα  με το άρθρο  19  παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας - η  θητεία των μελών του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου να  είναι  πενταετής και  να  άρχεται   στις 8/7/2021 και  να  λήγει την  8/7/2026   και να παρατείνεται μέχρι  την 

λήψη αποφάσεως από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας τους,  να μην 

μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά την εξαετία.  

Εν συνεχεία ανακοινώνει ότι όπως διαπιστώθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,  η προτεινόμενη δωδεκαμελής 

(12μελής) σύνθεση του νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει λάβει υπόψιν της την Πολιτική Καταλληλότητας που 

προτάθηκε από το ∆Σ και εγκρίθηκε ως το 11ο Θέμα της Ημερήσιας ∆ιάταξης , καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και 

προσήκουσα άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας 

της Εταιρείας που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ευελιξία, και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και 

εμπειρίας των μελών του,  στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση των επιχειρηματικών 

στόχων και σχεδίων της Εταιρείας, καθόσον αυτά προκύπτουν  αβίαστα από την περίληψη των βιογραφικών τους που έχουν 

ως εξής: [ ] 

.  
 
Υπενθυμίζεται, τέλος, χάριν πληρότητας ότι το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων προς εκλογή 

μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.mathios.com), επί σκοπώ 

πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με τα προσόντα, τις ικανότητες, την 

θεωρητική κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων προς εκλογή μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Βάσει 

και  των βιογραφικών αυτών κυρίως κρίθηκε  ότι τα προτεινόμενα πρόσωπα είναι κατάλληλα καθώς διαθέτουν επαρκείς 

γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. 

Επίσης ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι παράλληλα, επειδή  με την εκλογή του νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου κατά τα 

ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110/17.05.2002), ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, καθώς και 
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του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020)   το ∆ιοικητικό Συμβούλιο προτείνει  προς εκλογήν στην  

Γενική Συνέλευση και τα  Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού. 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020   το 1/3 του συνολικού αριθμού των  μελών του ∆Σ και πάντως όχι 

λιγότερα από δύο (2) μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου δέον να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 

Περαιτέρω, εκ των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών   προτείνεται   ο ορισμός των κ.κ.: 

1) Αντωνίας Μαρίας (Μάνιας) Σακκά 

2) Θεοδωρόπουλου Σταύρου  του Θεοδοσίου 

3) Μαρίδη Χρήστου  του Γεωργίου και  

4) Στρούτση  Ιωάννη του  Παναγιώτη 

ως ανεξαρτήτων μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης από το 

απερχόμενο ∆ιοικητικό Συμβούλιο, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και 

κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, 

ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, ήτοι:  

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας και  

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται αφενός μεν στην 

παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, αφετέρου δε στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με την Εταιρεία ή 

συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η 

οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.   

Ο κ. Πρόεδρος επίσης ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει διαπιστώσει ότι  

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις 

 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου  

αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, 

(β) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις  

δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία 

 για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και          

(γ) τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου  

4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4707/2020 και  που προβλέπονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,   

 Κατόπιν των  ανωτέρω,   ο  κ. Πρόεδρος  ζητά από την Γενική Συνέλευση να  προχωρήσει στην εκλογή του νέου  ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση ψηφίζοντας  ένα προς ένα τα προτεινόμενα μέλη, εγκρίνει  παμψηφεί ήτοι με ψήφους 

7.456.286 για κάθε ένα από αυτά, τους κάτωθι ως μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  

1. Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου [ ],  

2.  Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου [ ], 

3.  Μαθιός Νικόλαος του ∆ημητρίου, [ ] , 

4. Μαθιός ∆ημήτριος του Νικολάου [ ],   



 17

5.  Μαθιός Νικόλαος  του Ιωάννη,[ ],  

6. Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου,[ ],  

7. Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου, [ ],  

8. Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου,[ ],  

9. Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη,  [ ],  

10. Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Θεοδοσίου, [ ],  

11. Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη,[ ],  

12.  Σακκά Αντωνία-Μαρία (Μάνια) του Κωνσταντίνου, [ ], 

Για  πενταετή θητεία που άρχεται  -  στις 08/07/2021   να λήγει την 08/07/2026   και   παρατείνεται μέχρι  την λήψη αποφάσεως 

από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να 

υπερβεί συνολικά την εξαετία. 

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση προχωρά παμψηφεί ήτοι με ψήφους  7.456.286 στην εκλογή των κάτωθι  

1. Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη, [ ], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  

2. Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Θεοδοσίου, [ ], Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας 

3. Σακκά Αντωνία-Μαρία (Μάνια) του Κωνσταντίνου, [ ], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας. 

4. Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου,[ ],  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας. 

ως ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά)  μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, για θητεία  πενταετή που   άρχεται   στις 8/7/ 2021 και    

λήγει την  8/7/2026   και  μπορεί να παρατείνεται μέχρι  την λήψη αποφάσεως από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που 

θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας τους,  να μην μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά την εξαετία. 

 
 

Θέμα 13ο  

 

Έγκριση Μείωσης  του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  από  € 6.775.365,3  σε   € 4.909.685,0    ήτοι μείωση  του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά €1.865.680,3  με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από € 0,69 
σε € 0,50  ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, 
παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το 
∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι η απόφαση αυτή  απαιτεί αυξημένη  απαρτία και 

πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού  που προβλέπει ότι  η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα 

δεύτερο (1/2) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  
Εταιρείας.  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. 
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Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους κ. Μετόχους ότι έχει καταστεί επιβεβλημένη  η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

προκειμένου να συμψηφιστεί το ποσό της μείωσης με ζημιές παρελθουσών χρήσεων. 

Ως εκ τούτου καλεί την Συνέλευση να εγκρίνει  

 (Α)την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό € 1.865.680,30,με μείωση της ονομαστικής 

αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από € 0,69 σε € 0,5, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών 

παρελθουσών χρήσεων. 

 (Β)την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, με την προσθήκη 

υποπαραγράφου  στην παράγραφο 1  υπό  στοιχείο (ο)  ως ακολούθως: 

 «[…]ο)Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της  8-7-2021 περί μειώσεως του  μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας  

με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας κατά 0,19 ευρώ ήτοι  από €0,69 σε €0,5   ανά 

μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, το  μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε   κατά 

1.865.680,30 ευρώ. 

 Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίζεται στο ποσόν τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων εννέα 

χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (4.909.685) διαιρούμενο   σε εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες δέκα εννέα  

 

χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (9.819.370) ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων εκάστη έχει αξία ευρώ  πενήντα λεπτά  

(€ 0,50). 

(Γ) Να  εξουσιοδοτήσει  το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, για τη διενέργεια κάθε 

δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας ανεξαρτήτως του τύπου και της  νομικής φύσεώς τους, προς υλοποίηση των υπό (A)  

και (B) αποφάσεων. 

Η  Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει άπαντα τα προτεινόμενα υπό του κ.  προέδρου με ψήφους   7.456.286    οι  

οποίοι καλύπτουν την απαιτουμένη απαρτία και πλειοψηφία. 

 

 
 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ           

 

 

 

                 ∆ημήτριος Ν.  Μαθιός                                                      Παναγιώτης Α.Κοκκινιώτης 
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Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
 

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος 
 
 

Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου 
 


