
 

Παξαζθεπή 25 Ηνπλίνπ 2010 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

      

 

Θαηά ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο "CENTRIC ΠΟΙΤΚΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ", πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 24.6.2010 θαη ώξα 2:00 κ.κ., ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο 

Δηαηξίαο ζην Κνζράην Αηηηθήο, επί ηεο νδνύ Καθξπγηάλλε αξ. 20, θαη ζηελ νπνία 

παξαζηάζεθαλ κέηνρνη, πνπ εθπξνζσπνύζαλ πνζνζηό 24,78% ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ θαη 

ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξίαο, απνθαζίζηεθαλ νκόθσλα ηα εμήο:  

 

1) Δγθξίζεθαλ νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ νη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, όπσο θαη νη Δλνπνηεκέλεο ηεο ππό ζπδήηεζε Υξήζεο (από 1-1-2009 

κέρξη θαη 31-12-2009), θαζώο θαη νη Δθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 

1.1.2009-31.12.2009.  

 

2) Δγθξίζεθε νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ ε δηαλνκή θεξδώλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε δηάζεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλνιηθνύ πνζνύ 

κεξίζκαηνο 59.689,12 επξώ, ήηνη, θαη ζύκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν αξηζκό κεηνρώλ ηεο 

Δηαηξίαο, 0,0023 επξώ αλά κεηνρή, γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009. Πεξαηηέξσ, θαηόπηλ ζρεηηθήο 

εηζεγήζεσο ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο νη κέηνρνη απνθάζηζαλ νκνθώλσο όπσο δηθαηνύρνη ηνπ 

σο άλσ κεξίζκαηνο βάζε ηνπ θαλόλα πξνζδηνξηζκνύ δηθαηνύρσλ (record date) είλαη νη 

εγγεγξακκέλνη ζην .Α.Σ. επελδπηέο θαηά ηε Γεπηέξα, 26 Ηνπιίνπ 2010 κε εκεξνκελία 

απνθνπήο ηελ Πέκπηε 22 Ηνπιίνπ 2010, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Ζ θαηαβνιή 

ηνπ κεξίζκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5.5 ηνπ 

Θαλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, ηελ Παξαζθεπή 30 Ηνπιίνπ 2010 από ηελ πιεξώηξηα 

ηξάπεδα "ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ.".  

 

3) Απαιιάρζεθαλ νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο νξθσηνύο ειεγθηέο ηεο Δηαηξίαο από θάζε επζύλε 

απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα (δηαρείξηζε) ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1.1.2009-31.12.2009 θαη 

ελέθξηλε ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο θαη ηηο πξάμεηο εθπξνζώπεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

4) Δθιέρζεθαλ νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ γηα ηνλ ηαθηηθό έιεγρν 

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε 2010, ν θ. Παγώλεο 

Δπάγγεινο ηνπ Ληθνιάνπ, σο Σαθηηθόο Οξθσηόο Ινγηζηήο - Διεγθηήο θαη ν θ. Γεώξγηνο 

Βαξζαιίηεο σο αλαπιεξσκαηηθόο Οξθσηόο Ινγηζηήο - Διεγθηήο, ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο 

BAKER TILLY HELLAS Α.Δ. (ΑΚ/ΟΔΙ 148) θαη απνθαζίζηεθε πσο ε ακνηβή απηώλ ζα 

θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί από ην ΟΔΙ.  

 



 

5) Δγθξίζεθαλ νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ νη ακνηβέο (απνδεκηώζεηο) 

ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ηελ εηαηξηθή 

ρξήζε 1.1.2009-31.12.2009, θαη νη κέρξη ζήκεξα πξνθαηαβιεζείζεο ζηα κέιε ηνπ Γ ακνηβέο 

πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε 1.1.2010 - 31.12.2010. Σέινο, πξνεγθξίζεθαλ νκόθσλα από ην 

ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ, νη ακνηβέο (απνδεκηώζεηο) ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε θαη νη ακνηβέο απηώλ από ην ηέινο ηεο 

ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο κέρξη θαη ηε ζύγθιεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

έηνπο 2011.  

 

6) Ωο πξνο ην έθην, έβδνκν θαη όγδνν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε α) ηελ αλάθιεζε ηεο απόθαζεο ηεο από 22.6.2009 

ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο πεξί απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνύ 

ηεο θεθαιαίνπ κε κεηξεηά θαη ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο, β) ηελ 

αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε εηζθνξέο ζε είδνο (κεηνρώλ) δηά εθδόζεσο 

λέσλ κεηνρώλ ππέξ ησλ θπξίσλ ησλ εηζθεξόκελσλ κεηνρώλ - Σξνπνπνίεζε ηνπ πεξί 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ άξζξνπ 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο θαη γ) ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πεξί ζθνπνύ άξζξνπ 4 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο, αληίζηνηρα, θαζώο δελ ζρεκαηίζηεθε ε 

απαηηνύκελε από ην λόκν απαξηία γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ ζεκάησλ 

απηώλ, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ζα ζπλέιζεη εθ λένπ ζηηο 7 Ηνπιίνπ 2010, εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 14:00 ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο,ζην Κνζράην, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απόθαζεο επί ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο 

ησλ πξνβιεπόκελσλ δηαηππώζεσλ δεκνζηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ από 

28/05/2010 Πξόζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

7) Σέινο, ν θ. Λεηάδαο, Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ ηεο Δηαηξίαο, ελεκέξσζε ηνπο παξηζηάκελνπο 

κεηόρνπο όζνλ αθνξά ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρώξν ηνπ δηαδηθηπαθνύ ζηνηρήκαηνο θαη ησλ 

ηπρεξώλ παηρληδηώλ γεληθόηεξα ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


