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ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011 

 
Για όλα τα προς έγκριση θέµατα απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση 

ψήφων. 

 

1o Θέµα 
 

Υποβολή για έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 

(ατοµικών και ενοποιηµένων), σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), µετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την 

έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 

(ατοµικών και ενοποιηµένων), σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆ΧΠΑ), µετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

των Ελεγκτών. Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται από 

τους Ελεγκτές, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 36, 36α και 37 του 

κ.ν. 2910/1920, όπως ισχύει σήµερα. 

Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις εµφανίζουν µε απόλυτη σαφήνεια την 

πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης 

και των αποτελεσµάτων χρήσης της Εταιρείας. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2011, 

δηµοσιεύτηκαν σύµφωνα µε το νόµο και βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα 

της Εταιρείας (www.quest.gr). Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

βρίσκεται αναρτηµένο και το σχετικό ∆ελτίο Τύπου. 

. 
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Θέµα 2ο  

Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 

και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

 

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για 

αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών που 

διενήργησαν τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονοµικές 

Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010, 

καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των διαχειριστικών πράξεων και των 

πράξεων εκπροσώπησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 22α, παρ.2 και 35 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει 

σήµερα.  

 

Θέµα 3ο  

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 

1/1/2011 – 31/12/2011 και ορισµός της αµοιβής της. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, 

εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διενέργεια του ελέγχου των 

ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2011-

31/12/2011, της Ανώνυµης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών µε την επωνυµία 

«PriceWaterHouseCoopers Α.Ε.» ως Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών µε ετήσια 

αµοιβή για την Εταιρεία ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000€), πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α., στην οποία αµοιβή περιλαµβάνεται ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας (ατοµικών και ενοποιηµένων) της εταιρικής 

χρήσης που λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2011.  
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Θέµα 4ο  

 
Επικύρωση εκλογής νέου µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε αντικατάσταση 
παραιτηθέντος, και ορισµού του ως ανεξάρτητου µη εκτελεστικού – Έγκριση 
νέου µέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την επικύρωση της 

εκλογής του νέου ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, κ.. Μιχαήλ Πάππαρη, ο οποίος εξελέγη, µετά από σύσταση της 

Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Nomination 

Committee), σύµφωνα µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει η 

Εταιρεία,  σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους, κυρίας Άννας Γιαννακάκου 

Ραζέλου για το υπόλοιπο της θητείας του. 

Επίσης εισηγείται, κατόπιν συστάσεως της ίδιας Επιτροπής και διαπίστωσης ότι το 

προτεινόµενο προς εκλογή ανεξάρτητο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πληροί τα 

κριτήρια ανεξαρτησίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3016/2002 και τον Κώδικα 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία, την έγκριση του κ. Μιχαήλ 

Πάππαρη, ως νέου µέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 

3693/2008, η οποία θα αποτελείται από τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη κκ. 

Απόστολο Παπαδόπουλο, Κωνσταντίνο Ρήγα και Μιχαήλ Πάππαρη. 

Το βιογραφικό σηµείωµα του κ. Μιχαήλ Πάππαρη παρατίθεται παρακάτω υπό Γ3 στα 

υποβαλλόµενα προς τη Γενική Συνέλευση έγγραφα. 

 
Θέµα 5ο  
 

Έγκριση των αµοιβών και αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση των αµοιβών και αποζηµιώσεων 

για τη χρήση 2011.  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό 

τους των καταβληθεισών αµοιβών και αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2010, για τη συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις 

του ∆.Σ. και σε Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

οριζόµενα στο άρθρο 24, παρ.2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περσινή 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.4.2010 είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό µέχρι 
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1.023.000€ και τελικά οι καταβληθείσες αµοιβές και αποζηµιώσεις των Μελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 412.086,2€. 

 
Σηµειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηµατικά ποσά είναι µικτά και 

προ αναλογούντων φόρων και νοµίµων κρατήσεων. 

 

Περαιτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την 

προέγκριση των µικτών αποζηµιώσεων και αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και σε Επιτροπές του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2011 µέχρι του µικτού συνολικού 

ποσού των 600.000.ευρώ. 

 

Θέµα 6ο  

Χορήγηση αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της 

Εταιρείας για τη συµµετοχή τους στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση 

των Εταιρειών του Οµίλου και των συνδεδεµένων εταιρειών, κατά την έννοια 

του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 23, παρ.1 του κ.ν. 2910/1920, όπως ισχύει σήµερα,  

την χορήγηση αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της 

Εταιρείας για τη συµµετοχή τους µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε ∆ιοικητικά Συµβούλια 

ή και στη διεύθυνση των εταιρειών του Οµίλου και των συνδεδεµένων εταιρειών, 

κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα.  

 

Θέµα 7ο  

 

Τροποποίηση του Καταστατικού, άρθρο 11 (Εξουσία-Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου), άρθρο 19 (Κατάθεση µετοχών – Αντιπροσώπευση), άρθρο 25 

(Απόφαση απαλλαγής µελών ∆Σ και ελεγκτών) και άρθρο 27 (Ανταγωνισµός). 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την υιοθέτησή τους, 

όπως προτείνονται και την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού, ως 

εξής:  
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Α. Τροποποιείται για λόγους πληρέστερης κατανόησης το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού αναφορικά µε την Εξουσία και τις 

Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως προς την ανάθεση των εξουσιών του 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη 

του ή µη. 

Β. Τροποποιείται ως ακολούθως το άρθρο 19 για λόγους εναρµόνισης µε το νέο 

άρθρο 28α  του κ.ν. 2910/1920, που προστέθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 

3884/2010 µε το οποίο ρυθµίζονται ειδικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη 

συµµετοχή των µετόχων  και την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου στις Γενικές 

Συνελεύσεις εισηγµένων εταιρειών: Ειδικότερα 

i. Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου σε «∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη Γενική 

Συνέλευση-Αντιπροσώπευση» 

ii. Τροποποιείται η παράγραφος 1 αυτού, όπου διευκρινίζεται ότι 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 µεταξύ 

ηµεροµηνίας καταγραφής και οικείας γενικής συνέλευσης. Ως ηµεροµηνία 

καταγραφής (record date), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ως άνω 

άρθρου 28α ορίζεται το χρονικό σηµείο κατά το οποίο συντρέχει η ιδιότητα του 

µετόχου, προκειµένου ένα πρόσωπο να έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη 

Γενική Συνέλευση. 

iii. Συµπληρώνεται η παράγραφος 2 αυτού, αναφορικά µε τον τρόπο διορισµού και 

ανάκλησης του αντιπροσώπου του µετόχου και προτείνεται να περιληφθεί διάταξη 

σύµφωνα µε την οποία η κοινοποίηση κα ανάκληση του διορισµού του αντιπροσώπου 

γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα υπό τους όρους του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει 

iv. ∆ιαγράφεται η παράγραφος 3 και αναριθµείται η παλαιά παράγραφος 4 σε 3. 

v. Προστίθεται νέα παράγραφος 4 µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής 

στη Γενική Συνέλευση και άσκησης δικαιώµατος ψήφου εξ αποστάσεως µε 

ηλεκτρονικά µέσα και µε αλληλογραφία υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται στο 

Καταστατικό της Εταιρείας. 

vi. Αναριθµείται η παλαιά παράγραφος 4 σε 5, η οποία και συµπληρώνεται. 
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Γ. Τροποποιείται το άρθρο 25 και συµπληρώνεται η δεύτερη παράγραφος αυτού για 

λόγους εναρµόνισης µε τη νέα παράγραφο του άρθρου 35 του κ.ν. 2910/1920, που 

προστέθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3884/2010 

 

∆. Προστίθεται στην αρχή του άρθρου 27 «Ανταγωνισµός», η λέξη «δεν» 

 

Τα ισχύοντα άρθρα του Καταστατικού και η προτεινόµενη τροποποίησή τους 

παρατίθενται κατωτέρω υπό Γ2. 

 

Θέµα 8ο  

∆ιάφορες ανακοινώσεις.  

 

Στο θέµα αυτό περιλαµβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Εταιρείας για ζητήµατα τα οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιθυµεί να 

γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των 

οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 


