
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Info-Quest A.E.Β.Ε. 
 

 
Πραγµατοποιήθηκε σήµερα 17/1/2011, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν επτά Μέτοχοι 

που εκπροσωπούσαν 37.309.132 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου επί 

συνόλου 48.439.836 µετοχών, εξαιρουµένων των ιδίων µετοχών, ήτοι 77,02%  

ποσοστό επί του συνόλου των µετοχών της εταιρείας. 

 

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόµο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και 

αποφάσισε για όλα τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, ως εξής: 

 

1. Εγκρίθηκαν η απόσχιση του Κλάδου «∆ιανοµή και Τεχνική υποστήριξη 

προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της Εταιρείας και η εισφορά 

του στην εταιρεία µε την επωνυµία «Info Quest Technologies – Ανώνυµη 

Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, και το 

σχετικό Σχέδιο Σύµβασης Απόσχισης και Εισφοράς Κλάδου.  

2. Εγκρίθηκε η από 3-11-2010 Έκθεση Ελέγχου διαπίστωσης της 

λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόµενου κλάδου του 

Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Στυλιανού Μ. Ξενάκη. 

3. Εγκρίθηκαν οι µέχρι σήµερα πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων σχετικά µε 

την απόσχιση του κλάδου “∆ιανοµή και Τεχνική υποστήριξη προϊόντων 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της Εταιρείας. 

4. Εξουσιοδοτήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη διενέργεια κάθε 

απαραίτητης πράξης, ενέργειας ή δήλωσης για την ολοκλήρωση της απόσχισης 

και για τον καθορισµό εκπροσώπου για την υπογραφή της σύµβασης 

απόσχισης.  

5. Εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυµίας σε «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη 

Εταιρεία» και η αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση των 



άρθρων 1 και 4 του καταστατικού της Εταιρείας, αντίστοιχα, συνεπεία της 

ανωτέρω απόσχισης του κλάδου της. 

6. Εξελέγη νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία, το οποίο 

απαρτίζεται από τα εξής µέλη: Θεόδωρος Φέσσας, Ευτυχία Κουτσουρέλη, 

Μάρκος Μπιτσάκος, Φαίδων Ταµβακάκης, Κων/νος Ρήγας, Αννα Γιαννακάκου – 

Ραζέλου, Απόστολος Παπαδόπουλος. Ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, σύµφωνα µε το νόµο 3016/2002, είναι οι Απόστολος 

Παπαδόπουλος, Κων/νος Ρήγας, Φαίδων Ταµβακάκης και Αννα Γιαννακάκου-

Ραζέλου. 

7. Ορίσθηκαν τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 

3693/2008, ως ακολούθως: Κωνσταντίνος Ρήγας, Αννα Γιαννακάκου – Ραζέλου 

και Απόστολος Παπαδόπουλος. 

 

Στην οµιλία του στους Μετόχους, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. 

Θεόδωρος Φέσσας ανέφερε ότι µε την απόσχιση του κλάδου, ο επιχειρηµατικός 

τοµέας της εµπορίας προϊόντων πληροφορικής καθίσταται απόλυτα διακριτός, 

αυτοδιοίκητος και ευέλικτος, ενώ και η µητρική εταιρία µετατρέπεται σε αµιγή 

εταιρία συµµετοχών. Επιπλέον ο κ. Φέσσας αναφέρθηκε στις προοπτικές του 

Οµίλου για το 2011 και τόνισε τη σηµασία της καλής χρηµατοοικονοµικής θέσης 

του Οµίλου και της συντηρητικής πολιτικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 

του που ακολουθείται κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα. 

 

 

 
 
 
 
 


