
 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
 
 
Στην  Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. 
ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA ,   την 26η    Ιουνίου 2013,  και ώρα 12:00  που 
πραγµατοποιήθηκε στην Έδρα της Εταιρείας ,    παρέστησαν   4  µέτοχοι, που 
εκπροσωπούσανε 5.301.914 µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφων επί συνόλου 
6.200.000 ( ΚΟ ) ή 85,514% του συνόλου του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου. 
 
 Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας ανά θέµα, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται 
κατωτέρω:  
 
1.Υποβλήθηκαν κι’ εγκρίθηκαν οµόφωνα οι Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις  χρήσεως 2012 . 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914 
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 85,514% 
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 5.301.914 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0  
 
2. Υποβλήθηκαν κι’ εγκρίθηκαν οµόφωνα οι  Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ( 
Εταιρείας και Ενοποιηµένες ) χρήσεως 2012,που είχαν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  .  
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914 
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 85,514% 
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 5.301.914 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0 
 
3.Απαλλάχθηκαν µε οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη 
αποζηµιώσεως της χρήσης 1/1 /2012 έως 31/12/2012 , τόσο τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου όσο κι’ ο Ορκωτός Ελεγκτής.  
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914 
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 85,514% 
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 5.301.914 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Εγκρίθηκαν οµόφωνα οι αµοιβές κι’ οι αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν στα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την χρήση του 2012. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914 
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 85,514% 
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 5.301.914 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0 
 
 
5. Καθορίσθηκαν οι αµοιβές, µισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου   την περίοδο 1.7.2013 έως 30.6.2014 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914 
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 85,514% 
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 5.301.914 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0 
 
 
6. Εγκρίθηκε, η ανάθεση  του τακτικού ελέγχου  της εταιρικής χρήσης  2013 στην 
Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.   µε Α.Μ ΣΟΕΛ 
153 . 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914 
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 85,514% 
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 5.301.914 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0 
 
 
7. Εγκρίθηκε ,  ως νέο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το µη εκτελεστικό µέλος της 
Εταιρείας   Κα Αναστασία Λαδένη .   
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914 
Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 85,514% 
Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 5.301.914 
Αριθµός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0 
 
 
 


