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ΤΗΣ 10ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Στη Μεταμόρφωση, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη ώρα 4.00 μ.μ.,
συνήλθε νόμιμα στην έδρα (12ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών -Λαμίας) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» η α’ επαναληπτική τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων, προκειμένου να γίνει
συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Οι εργασίες της α’ επαναληπτική Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν με την προσέλευση των κ.κ. Μετόχων.
Το μέλος του Δ.Σ. κος Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, προεδρεύει προσωρινά στην α’ επαναληπτική Τακτική
Γενική Συνέλευση, και προσλαμβάνει ως Γραμματέα την κα Ειρήνη Ζήση, στην οποία δίνει τον λόγο να
ενημερώσει την Συνέλευση για την πρόσκληση, τις δημοσιεύσεις κ.λ.π.
Διαβάζεται η πρόσκληση της παρούσας Γ.Σ. που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε . 13493/06/Β/86/13
ΓΕ.ΜΗ. 311301000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου
2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:00 μ.μ. στην έδρα της, στην Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ.
Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων
θεμάτων:
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης, για όλα ή για
ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε
• Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 10η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη ώρα 04:00 μ.μ. στην ίδια
ως άνω διεύθυνση,
• Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 24η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 04:00 μ.μ. στην
ίδια επίσης διεύθυνση.
Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, αυτές θα γίνουν χωρίς δημοσίευση νεότερης
πρόσκλησης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων πλέον Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και
των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 31/12/2012.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων
Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013, με τις σχετικές
Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2013.
4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 1/131/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων χρήσεως 2013 σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, προέγκριση καταβολής αμοιβών τους χρήσεως 2014.
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6. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου
23α παρ. 4,5 του Ν. 2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.
7. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της
εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε
παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών.
8. Συμψηφισμός του ειδικού αποθεματικού που σχηματίστηκε με απόφαση της από 14.02.2014
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ποσού 153.252,00 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920, για απόσβεση κατά το ισόποσο, ζημιών της Εταιρίας.
9. Reverse split μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου
μετοχής και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών,
παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διάθεση τυχόν
κλασματικών υπολοίπων και στη συνέχεια (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split),
μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας
έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού
αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση
του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
10. Απόκτηση από την Εταιρία
ιδίων μετοχών της, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του
Κ.Ν.2190/1920 στα πλαίσια διακανονισμού κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών που
προέκυψαν από απόφαση της από 14.02.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
και τυχόν θα προκύψουν και από την παρούσα. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό
Συμβούλιο για τον ορισμό της τιμής απόκτησής τους και γενικότερα την υλοποίηση του
θέματος.
11. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως
άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.
3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του
Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο
τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση
σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση
της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την πέμπτη
(5η) ημέρα πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 27.06.2014, ήτοι την
Κυριακή 22.06.2014 (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική
πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία την τρίτη (3η) ημέρα
πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Τρίτη 24.06.2014.
Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την
τέταρτη ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης
(ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι την Κυριακή
06.07.2014, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική
ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της
ως άνω Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Δευτέρα 07.07.2014.
Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά
την έναρξη της 20.07.2014, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β'
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική
ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 21.07.2014, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από
τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον
όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.
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Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω
μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
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 και στη
Γενική Συνέλευση.

ΙΙ. Διαδικασία για την άσκησης του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου
Οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν
να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι
τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως
εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό
αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.trh.gr και στα Κεντρικά Γραφεία
της Εταιρίας, 12ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση. Τα έντυπα αντιπροσώπευσης,
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά
Γραφεία της Εταιρίας, 12ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση (Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014.
Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε
Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός
λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που
εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και
μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο
αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να
αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της
Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την
καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 Μετόχου.
Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον
Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή
Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται
από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της
Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που
ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου
βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην
Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης.
Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.trh.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί
για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
από τον μέτοχο στο Γραφείο Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας (12ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,
Μεταμόρφωση), ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο fax: 210-2852750 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση
της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την
Εταιρία, καλώντας στα τηλέφωνα: 210-2894620.
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με
ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη
δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους
ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 2α, 4
και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20:
i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής
Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα
3

πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 12η Ιουνίου 2014. H αίτηση για την
εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται απ αιτιολόγηση ή
από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη
δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Σάββατο 14η Ιουνίου 2014 και
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση
ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους.
ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι το Σάββατο 21η Ιουνίου 2014, σχέδια αποφάσεων για θέματα
που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση
περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20η Ιουνίου 2014.
iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι το Σάββατο 21η Ιουνίου 2014,
το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική
εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία
σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν
οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων
και απαντήσεων.
iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση,
ήτοι το αργότερο μέχρι το Σάββατο 21η Ιουνίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε
κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς
τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.
ν. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η
οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι το Σάββατο 21η Ιουνίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν
να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την
άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας
ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας.

IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες
Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια
των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι
λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα
της Εταιρίας, www.trh.gr . Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε
έγχαρτη μορφή από το Γραφείο Μετόχων της Εταιρίας (12ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας
Μεταμόρφωση, τηλ. 210 2894620).

Αθήνα, 30 Μαίου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η πρόσκληση αυτή έχει τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας νόμιμα και εμπρόθεσμα.
Ανακοινώνεται προς την α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση ότι οι κατά νόμο δημοσιεύσεις των συνοπτικών
οικονομικών στοιχείων και της πρόσκλησης για τη σημερινή συνεδρίαση έχουν γίνει νομότυπα και εμπρόθεσμα
στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.trh.gr , στο αρμόδιο αυτοτελές τμήμα ΓΕ.ΜΗ. της Γ.Γ.Ε. της Δ/νσης Α.Ε. και
Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και στα οικεία ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).
Αμέσως μετά ο πρόεδρος της α’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση των
μετόχων, ότι ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην α’ επαναληπτική Γενική
Συνέλευση είναι αυτοί που κατεγράφησαν στο αρχείο του Σ.Α.Τ της Ε.Χ.Α.Ε. κατά την Ημέρα Καταγραφής
(Record date: 06/07/2014). Ο πίνακας αυτός έχει τοιχοκολληθεί ήδη είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την α’
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επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει ο νόμος 3884/2010 και είναι αυτός που επικύρωσε το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας την Δευτέρα 07 Ιουλίου 2014 μετά την ενημέρωση που είχε από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της εταιρείας ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται.
Από τον πίνακα των δικαιούχων συμμετοχής στην α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Ημέρας
Καταγραφής καθώς και των Μετόχων που εκπροσωπήθηκαν από αντιπρόσωπο, των οποίων τα
νομιμοποιητικά έγγραφα περιήλθαν στην εταιρεία κατά τις νόμιμες ημερομηνίες (πριν την 7 Ιουλίου 2014) και
μετά την νομιμοποίηση που έγινε από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, προσήλθαν οι
παρακάτω μέτοχοι :

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Αντιπρόσωπος

Μετοχές

Ποσοστό

2

ΚΕΜ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
TRICO NTINENTAL
TRANSPO RT
CORPORATION

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

510

10,00%

3

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

406

7,96%

4

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

ΕΛΕΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

284

5,57%

5

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

182

3,56%

6

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΙΧΑΗΛ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

179

3,50%

7

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟ Σ

ΑΛΕΚΟΣ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

178

3,49%

8

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

150

2,94%

9

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

128

2,51 %

10

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

ΑΛΕΚΟΣ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

106

2,08%

11

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ
ΠΑΠΑΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΠΑΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ ΒΙΒΙΑΝ

Μ ΙΚΑΕΛΑ

ΑΛΕΚΟΣ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

106

2,08%

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

100

1,96%

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ
ΠΑΠΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΙΓΟΥΡΟ Υ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣΙΓΟΥΡΟ Υ ΜΙΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΚΕΜ)

ΑΛΕΞΙΑ

ΑΛΕΚΟΣ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

85

1,68%

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

75

1,47%

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

30

0,59%

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

28

0,55%

17

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ
ΚΕΜ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ
ΑΛΕΚΟ Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟ Σ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

27

0,54%

18

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

19

0,38%

1

12
13

14
15
16

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

ΑΥΤΟ ΠΡΟ ΣΩ ΠΩ Σ

555

10,86%

19

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

17

0,34%

20

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

ΕΙΡΗΛΕΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

16

0,32%

21

ΚΟΜΠΟΤΗ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΛΕΩ ΝΙΔΑΣ

Αλ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

11

0,23%

ΣΥΝΟΛΟ

3.199

62,63%

‘Οπως προκύπτει από τους πιο πάνω καταλόγους των κ.κ. Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση από
αυτούς εκπροσωπείται σύνολο τριών χιλιάδων εκατόν εννενήντα εννέα (3.199) μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,63%
του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο διαιρείται σε πέντε χιλιάδες εκατόν εννέα (5.109) μετοχές και συνεπώς
υπάρχει απαρτία και έτσι οι εργασίες της Γ.Σ. μπορούν να συνεχιστούν απρόσκοπτα και νομότυπα.
Ακολούθως η Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων που όπως
προαναφέρθηκε είχε τοιχοκολληθεί εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από τη σύγκλησή της σε εμφανή θέση των
γραφείων και κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, καθώς και τον κατάλογο εκείνου που κατέθεσε σήμερα
τις μετοχές (6 μετοχές και ποσοστό 0,12%) του κ. Rokana Alqi, ο οποίος ομόφωνα γίνεται δεκτός από την
Γενική Συνέλευση και αμέσως εκλέγει ομόφωνα το οριστικό προεδρείο.
Ομόφωνα: τον μεν κο Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου ως Πρόεδρο, την δε κα Ειρήνη Ζήση ως Γραμματέα που θα
εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Οι εκλεγέντες αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους και η Α ' Επαναληπτική Έκτακτη
Γενική Συνέλευση αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την σειρά που είναι γραμμένα
στην σχετική πρόσκληση.
Επί του πρώτου θέματος: Ο προιστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας κος Χρήστος Κατσάρας
λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι για τις εταιρείες που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα
με τα ΔΠΧΑ, επειδή στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/12/2013 αναμορφώθηκαν κονδύλια των
οικονομικών καταστάσεων του έτους 2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε
εργαζομένους», πρέπει η Τακτική Γενική Συνέλευση τους να συζητήσει και να εγκρίνει, τις αναμορφωμένες
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πλέον οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2012, τα κείμενα των οποίων έχουν δοθεί στα μέλη της Γ.Σ., και
διαβάζονται και από τον κο Χρήστο Κατσαρά, Προιστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, και έχουν ως εξής:
6.30 Αλλαγές στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2012
(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας και του Ομίλου προς τα ασφαλιστικά ταμεία
για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε € 61.905 και €
178.559 αντίστοιχα.
(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία οι
εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας
ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση)
του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η
πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν
πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα
προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα τις δεδουλευμένες παροχές σε
κάθε περίοδο, με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που
διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.
Αναδρομική εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζομένους»
Η υιοθέτηση του αναθεωρημένου προτύπου ΔΛΠ 19, έχει εφαρμοσθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2012
(31/12/2011) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις
και λάθη». Οι επιπτώσεις της εν λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής αναφέρονται παρακάτω:

Όμιλος
Π οσά σε Ευρώ

Πριν από
αναπροσαρμογή

Υιοθέτηση
αναθεωρημένου
Προτύπου ΔΛΠ 19

Μετάαπό
αναπροσαρμογή

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αναβαλλόμενος φόροςεισοδήματος

791.151,14

-26.002,94

765.148,20

Σύνολο(α)

76.219.092,87

-26.002,94

76.193.089,93

ΣΥΝΟΛΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

80.570.789,44

-26.002,94

80.544.786,50

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικόκεφάλαιο

51.083.993,00

Αποθεματικά

-47.444.481,25

Συναλλαγματικέςδιαφορές

51.083.993,00
104.011,77

0,00

Ίδια κεφάλαιααποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής

3.639.511,75

Δικαιώματαμειοψηφίας

7.018.013,69

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (α)

-47.340.469,48
______ 0,00

104.011,77

3.743.523,52
7.018.013,69

10.657.525,44

104.011,77

10.761.537,21

Προβλέψεις/ΛοιπέςΜακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.185.766,78

-130.014,71

4.055.752,07

Σύνολο(β)

7.788.695,66

-130.014,71

7.658.680,95

80.570.789,44

-26.002,94

80.544.786,50

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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Εταιρεία
Π οσά σε Ευρώ

Πριν από
αναπροσαρμογή

Υιοθέτηση
αναθεωρημένου
Προτύπου ΔΛΠ 19

Μετάαπό
αναπροσαρμογή

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
281.036,92

816,91

281.853,83

Σύνολο

47.229.051,64

816,91

47.229.868,55

ΣΥΝΟΛΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

52.397.811,86

816,91

52.398.628,77

51.083.993,00
-22.440.589,86

0,00
-3.267,65

51.083.993,00
-22.443.857,51

0,00

0,00

28.643.403,14

-3.267,65

28.640.135,49

0

0,00

0

28.643.403,14

-3.267,65

28.640.135,49

Προβλέψεις/ΛοιπέςΜακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.467.202,70

4.084,56

2.471.287,26

Σύνολο(β)

5.736.870,68

4.084,56

5.740.955,24

52.397.811,86

816,91

52.398.628,77

Αναβαλλόμενος φόροςεισοδήματος

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικόκεφάλαιο
Αποθεματικά
Συναλλαγματικέςδιαφορές
Ίδια κεφάλαιααποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής
Δικαιώματαμειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ακολουθεί ευρεία διαλογική συζήτηση με ομιλίες αρκετών εκ των παρισταμένων.
Ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε από τους Μετόχους να εγκρίνουν τα πιο πάνω.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,63% επί του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και 3.199 έγκυρες θετικές ψήφους) μειοψηφούντος
ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6 μετοχές και 6 έγκυρες θετικές ψήφους),
τις αναμορφωμένες πλέον οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2012.
Επί του δευτέρου θέματος: Η Έκθεση του Δ.Σ. επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού - Ελεγκτή, τα κείμενα των οποίων έχουν δοθεί στα
μέλη της Γ.Σ., διαβάζονται από τον κο Χρήστο Κατσάρα, Προιστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, και έχουν ως
εξής:
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013
Κύριοι Μέτοχοι
Σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01/01/2013 έως
31/12/2013 η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στην παρούσα έκθεση απεικονίζεται η εξέλιξη, οι επιδόσεις και η θέση της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ
(στο εξής η Εταιρεία) και του Ομίλου, γίνεται ο απολογισμός της χρήσης με αναφορά των σημαντικών
γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την οικονομική χρήση 2013 και την επίδρασή τους στις Οικονομικές
Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες και παρατίθενται οι
σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως ουσιαστικό όλες τις σημαντικές επιμέρους
θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά
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τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και
εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική χρήση της Εταιρείας «ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ» (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΤΡΟΠΑΙΑ») καθώς και του
Ομίλου ΤΡΟΠΑΙΑ.
Στον Όμιλο περιλαμβάνονται πλην της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ και οι ακόλουθες εταιρίες :
Θυγατρικές
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΑΝΥΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗΑ.Ε.Β.Ε.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΔΗΜΟΣΙΑΛΙΜΙΤΕΔ
EXELIXI SHIPPINGMANAGEMENT LIMITED
GORTYNIASHIPPINGSA
NEDAINTERNASIONAL S.A.
SHELTONSHIPPING&TRADINGCORPORATION
ARCADIAΑ.Β.Ε.Ε.
ARCADIAAUDIOVISUAL A.E.
ARCADIANPROPERTIES SRL
KOINOTHTAA.E^T^

ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΜΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ
ΚΥΠΡΟΣ
MARSHALL ISLANDS
MARSHALL ISLANDS
MARSHALL ISLANDS
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

100,00%
93,14%
-

93,14%
65,20%
74,51%
88,49%
4,13%
37,83%
-

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΜΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

18,00%
16,20%
25,25%
35,00%

22,00%
19,80%
-

Καθαρήθέση
Καθαρήθέση
ΚαθαρήΘέση
ΚαθαρήΘέση

87,76%
53,85%
100%
100%

Συγγενείς
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

NORTECMULTIMEDIAA.E.
NORTECEURASIAS.A.
ΑΜΑCON EQI A.E.
ΑΜΑΚΟΝΚΕΚΑ.Ε.

-

Ενόψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα
Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και των
συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων, και με αναφορά στα επιμέρους (μη ενοποιημένα) οικονομικά
δεδομένα της Εταιρείας, μόνο στα σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του
περιεχομένου της.
1η Ενότητα
Απολογισμός Οικονομικής Χρήσης 2013

Ανασκόπηση Σημαντικών Γεγονότων Χρήσης
Στις 05/03/2013 με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της θυγατρικής Εταιρείας ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 399.931 ευρώ. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της
Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων
εξήντα εννέα και ογδόντα έξι (24.289.369,86) Ευρώ, διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τρείς
χιλιάδες διακόσιες πενήντα οκτώ (11.193.258) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,17 Ευρώ η κάθε μια.
Την 1/3/2013 επιδόθηκε στην εταιρεία εντολή ελέγχου για τις χρήσεις 2010-2011. Ο φορολογικός έλεγχος
ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις
€120.089,43 τους οποίους η Εταιρεία εξόφλησε τον Ιανουάριο 2014.
Με ανακοίνωση στις 17/1/2013 η εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό σχετικά με το πλοίο m.v. Arcadia, το
οποίο άνηκε στην εξαρτημένη εταιρεία Neda International S.A. (η “Neda”) ότι με επιστολή της ημερομηνίας 4
Ιανουαρίου 2013, η τράπεζα Credit Suisse ενημερώνει την Εταιρεία ότι, το ποσό το οποίο ανάκτησε από την
πώληση του πλοίου, μέσω της ενεργοποίησης της εξασφάλισής της δεν επαρκεί για την κάλυψη εξόδων που
σχετίζονται με την διαδικασία εκποίησης του πλοίου και ότι υπολείπεται κατά 833.819 USD. Η διοίκηση της
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Εταιρείας αμφισβητεί έντονα ότι οφείλει οποιοδήποτε ποσό προς την Τράπεζα και εμμένει στην αρχική της
θέση ότι το τίμημα πώλησης κάλυψε επαρκώς τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς την Credit Suisse και ως εκ
τούτου δεν αποδέχεται την χρέωση αυτή. Σημειωτέον ότι οι οποιεσδήποτε αξιώσεις που μπορεί να έχει η Credit
Suisse κατά της εξαρτημένης εταιρείας Neda International S.A. δεν μπορούν κατά νόμον να ασκηθούν είτε κατά
της εταιρείας “ Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ” είτε κατά της εταιρείας “Tropea Holding S.A.”».
Η μητρική εταιρεία με την από 13/9/2013 Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (i) την
αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε
εκατό (100,00 €) ευρώ, με συνακόλουθη μείωση των υφιστάμενων μετοχών της από 51.083.993 σε 510.840
μετά ψήφου κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split) σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή σε αντικατάσταση εκατό
(100) παλαιών μετοχών και (ii) την περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από εκατό
(100,00 €) ευρώ σε ένα (1,00 €) ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με
το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού της εταιρείας.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δέκα
χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (510.840,00€) διαιρούμενο σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσιες
σαράντα (510.840) μετά ψήφου κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία
Στην ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε ομόφωνα, η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της
μητρικής σε «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό
τίτλο «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» αντίστοιχα.
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα είναι «TROPEA
HOLDING S.A.» με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας.
Ακολούθως καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η υπ αριθμ. πρωτ. Κ2-5979/15.10.2013 απόφαση του τμήματος Α, της
Δ/νσης Α.Ε & Πίστεως της Γενικής Δ/νσης Εσωτ. Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με την οποία
εγκρίθηκαν οι αποφάσεις της από 13.09.2013 Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας
σχετικά με την τροποποίηση του κεφαλαίου και της επωνυμίας της εταιρείας καθώς επίσης και οι τροποποιήσεις
των σχετικών άρθρων του καταστατικού της.
Με απόφαση της από 7/10/2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΕΞΤΕ αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού €60.000 με καταβολή μετρητών. Έτσι, το Μετοχικό
Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων
(5.111.800) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια
εβδομήντα πέντε (15.974.375) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια.
Οικονομική Ανασκόπηση Χρήσης 2013
Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες
Η εξέλιξη και οι επιδόσεις του Ομίλου κατά την χρήση 2013 αποτυπώνονται συνοπτικά ακολούθως:
Ποσά σε Ευρώ

Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)

Δ %

2012

2013

- 16, 9 3 %

8.310.823,47

10.005.064,26

- 10, 12%

3.011.698,22

3.350.722,39

Κέρδος/ ζημία προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων

- 94, 6 8 %

-373.168,63

-7.017.574,69

Κέρδη / (ζη μίες) προ φόρων

39, 7 0 %

-23.380.109,40

-16.735.941,25

Κέρδη / (ζη μίες) μετά από φόρους

36, 7 4 %

-23.314.550,14

-17.049.935,53

Κέρδη/ζημίες μετά φόρων και
δικαιωμάτων μειοψηφίας

64, 7 6 %

-22.534.432,36

-13.677.433,17

Επιπρόσθετα, η ανάλυση του Ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών ανά δραστηριότητα έχει ως εξής :
Ανάλυση Ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών

2013

%

3.274.808

39,40%

2012

%

Εκμετάλλευση Ακινήτων
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4.665.441

46,63%

Ναυτιλία

Τηλεπικοινωνίες
Ξενοδοχεία

Σύνολο

2.033.422

24,47%

2.138.641

21,38%

2.480.101

29,84%

2.501.839

25,01%

522.492

6,29%

699.144

6,99%

8.310.823

100,00%

10.005.064

100,00%

Όμιλος
Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 8,31 εκ. ευρώ έναντι 10,00 εκ ευρώ στη αντίστοιχη χρήση του
2012.
Η μείωση οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από ενοίκια του εμπορικού κέντρου AVENUE. Η μείωση των
εσόδων από ενοίκια οφείλεται στην παύση διαχείρισης μέρους των ακινήτων του εμπορικού κέντρου AVENUE,
καθώς και στις μειώσεις που έχουν υποστεί τα μισθώματα λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.
Μικτό Περιθώριο Κέρδους
Το περιθώριο μικτών κερδών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες ήτοι σε 36% από 33% την
αντίστοιχη περίοδο του 2012, οφειλόμενο κυρίως στον περιορισμό του κόστους των εταιρειών του Ομίλου.
Ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
ϊ α Ενοποιημένα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
ανήλθαν σε ζημιές 0,37 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 7,02 εκ. ευρώ το 2012. Το αποτέλεσμα του δωδεκάμηνο του
2013 περιλαμβάνει το ποσό των 2,48 εκατ. Ευρώ που αφορά απομείωση αξίας πάγιων περιουσιακών
στοιχείων από διακοπείσες δραστηριότητες (για την θυγατρική ARCADIA ABEE) χωρίς το οποίο τα
ενοποιημένα κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών-επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων θα
διαμορφώνονταν σε κέρδος 2,11 εκατ. Ευρώ.

Ενοποιημένα Αποτελέσματα προ φόρων
Τα Ενοποιημένα Αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν ζημίες ύψους 23,38 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 16,74
εκ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2012. Κατά το 2013 τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί από πρόβλεψη
υποτίμησης της συμμετοχής στην ROMYLIA κατά 5,07 εκ. ευρώ και από απομείωση παγίων της θυγατρικής
εταιρείας ARCADIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά 2,48 εκ. ευρώ.
Η συνολική δανειακή επιβάρυνση του ομίλου με 31/12/2013 ανέρχεται σε 43,16 εκ. ευρώ έναντι συνολικών
εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών ύψους 60 εκ. ευρώ και $ 30,6 εκ.
Ενοποιημένα Αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας
Τα Ενοποιημένα Αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες ύψους 22,53 εκ.
ευρώ έναντι ζημιών ύψους 13,68 εκ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2012.

Εταιρεία
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 3,28 εκ ευρώ έναντι 4,67 εκ ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2012,
τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε κέρδη
ύψους 0,29 εκ ευρώ έναντι κερδών 1,60 εκ ευρώ το 2012 και τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε
ζημιές ύψους 24,13 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 1,15 εκ. ευρώ το 2012.

Η μητρική Εταιρεία για δάνεια συνολικού ύψους € 16.345.762 με τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ και
EUROBANK έχει προσημειώσεις επί τμήματος των ακινήτων ύψους € 24.000.000,00
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Εξέλιξη και επιδόσεις Ομίλου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κερδοφορίας %

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

Περιθώριο Μικτού Κέρδους

36,24%

33,49%

66,82%

54,37%

-4,49%

-70,14%

8,77%

34,20%

Περιθώριο Κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικώ ν αποτελεσμάτω ν & αποσβέσεων

Εξέλιξης %

31/12/2013 vs 31/12/2012

31/12/2013 vs 31/12/2012

Κύκλος Εργασιών

-16,93%

-29,80%

Μικτό Κέρδος

-10,12%

-13,71%

Ρευστότητας (:1)
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

Δανειακής Μόχλευσης (:1)
Σύνολο Υπ οχρεώ σεω ν / Ίδια Κεφάλαια

Οικονομικής Διάρθρωσης %
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο ενσώ ματω ν & άυλων περιουσιακώ ν στοιχείω ν /
Σύνολο των ιδίων κεφαλαίων

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

0,06

0,07

0,13

0,29

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

-5,44

6,56

8,79

0,83

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

0,06%

0,05%

0,10%

0,10%

-3,83%

5,87%

8,37%

1,44%

2η Ενότητα
Σημαντικά γεγονότα και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων
Βάσει των δεδομένων που υπάρχουν στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και τις προβλέψεις για την εξέλιξη της
παγκόσμιας αλλά και της εγχώριας δραστηριότητας διατηρείται η αβεβαιότητα για τις προοπτικές της διεθνούς
οικονομίας. Λειτουργώντας σε ένα τέτοιο οικονομικό σύστημα είναι δύσκολο για μια οικονομική οντότητα να
εκτιμήσει τις προοπτικές για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της και κατ' επέκταση των οικονομικών μεγεθών
της.
Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα κατάσταση συνεχίζει τα τελευταία έτη να θέτει ως
στρατηγική του επιλογή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με διαχρονικό ορίζοντα, την απεμπλοκή από μη
κερδοφόρες συμμετοχές και την μείωση του μη παραγωγικού δανεισμού.
Η εταιρεία ευελπιστεί ότι εντός του 2014 η ναυτιλία θα ανακάμψει με αποτέλεσμα να ανακάμψουν και τα έσοδα
σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα που υπήρχαν στο τέλος του 2013.
Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του εμπορικού κέντρου Avenue παρέμειναν σε χαμηλότερα επίπεδα της
αντίστοιχης περιόδου του 2012. Οι εκτιμήσεις της εταιρείας για την μελλοντική πορεία της κερδοφορίας από τον
κλάδο της εκμετάλλευσης ακινήτων είναι ότι θα υπάρξει μια κάμψη μέσα στο 2014 παρά την ύπαρξη
μισθωτηρίων συμβολαίων για το μεγαλύτερο μέρος των ενοικιαζόμενων επιφανειών. Οι πωλήσεις στους
χώρους λιανικού εμπορίου εντός των εμπορικών κέντρων παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αντοχή στην
συνεχιζόμενη οικονομική κρίση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστούν τα μισθώματα.
Η εταιρεία ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΞΤΕ υπέβαλαν την υπ’ αριθμ. Ι 56558/07.08.2007 αίτηση για χορήγηση άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό. Η επένδυση αυτή λόγω της απαιτούμενης
χρηματοδότησης και των τελευταίων νομοθετικών ρυθμίσεων δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του
2014.
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Δυνατότητα σ υν έχισ ή της ο υ α λ ^ λειτοuρvίαc του Ομίλου και της Ε τα ιρ εία στο μέλλον (going concern)

Κατά τον έλεγχο των κριτηρίων για την ομαλή λειτουργία του ομίλου εμφανίζονται αρνητικά κεφάλαια κίνησης
για τον Όμιλο € (57.655.990,01) και την Εταιρεία € (22.514.112,19), καθώς και ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους €
24.822.743,85.
Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν δημιουργηθεί λόγω επαναδιαπραγμάτευσης των δανείων. Τα αρνητικά
κεφάλαια κίνησης έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την
τρέχουσα χρήση που σχετίζεται με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και την αναχρηματοδότηση των δανείων. Η
εταιρεία συνεχίζει κανονικά, όπως αναφέρεται παραπάνω, την λειτουργική της δραστηριότητα σε όλους τους
τομείς και σχεδιάζει να εκμεταλλευτεί μέρος της ιδιοχρησιμοποιούμενης ακίνητης περιουσίας της για την
βελτίωση της ρευστότητας.

Επιπλέον, για τα δάνεια της θυγατρικής ARCADIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την
οποία ο Όμιλος, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση &
Διακοπείσες Δραστηριότητες», παρουσιάζει από 31/12/2011 μέχρι σήμερα, χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία
καθώς και τις υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας ARCADIA ΑΒΕΕ καθώς επίσης και το αποτέλεσμα από τις
διακοπείσες δραστηριότητες στις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων του Ομίλου, υπάρχει απαίτηση του
Ελληνικού Δημοσίου (ΔΟΥ Κομοτηνής) να πληρωθεί τραπεζικό δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας
7.753.817,99 ευρώ το οποίο είναι με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και στο οποίο η ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ είναι επίσης εγγυήτρια.

Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ βρίσκεται σε διαδικασία διευθέτησης της υποχρέωσης αυτής τόσο με το Ελληνικό
Δημόσιο (έχουν γίνει σχετικές αιτήσεις ανακοπής στα δικαστήρια) όσο και με την δανείστρια τράπεζα για την
αναδιάρθρωση του δανείου.

Με την αρνητική οικονομική συγκυρία που επικρατεί στη χώρα, η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να θωρακιστεί από τις αρνητικές επιπτώσεις. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που
μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην ομαλή λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας στο μέλλον.
Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Α. Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου
Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση μίας υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης, ώστε να υποστηρίζεται η
μελλοντική της ανάπτυξη και να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών της.
Η εξέλιξη της κεφαλαιακής διάρθρωσης παρακολουθείται βάσει συντελεστή μόχλευσης που αφορά την σχέση
του καθαρού δανεισμού προς το σύνολο των επενδύσεων (Loan to Value).
Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το ύψος των συνολικών επενδύσεων της
εταιρείας. Το καθαρό χρέος είναι ο καθαρός δανεισμός (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μείον τα
χρηματικά διαθέσιμα). Οι συνολικές επενδύσεις υπολογίζονται σαν το σύνολο των επενδυτικών ακινήτων,
ενσώματων & άυλων παγίων και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Ο συντελεστής μόχλευσης (Loan to Value) υπολογίζεται ως εξής:
Ό μ ιλ ο ς
Ποσά σε €

31/12/2013
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Ε τα ιρ εία
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

Δάνεια τραπεζών

43.161.256

43.029.358

16.253.347

16.611.571

449.373

1.556.930

55.674

728.109

Καθαρός τραπεζικός δανεισμός

42.711.883

41.472.428

16.197.673

15.883.461

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια

21.544.573

24.512.402

4.841.659

5.394.098

Επενδύσεις σε ακίνητα

25.760.600

38.088.186

23.522.881

35.718.049

0

0

0

0

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Άυλα π εριουσιακά στοιχεία

0

0

916.217

4.129.163

1.980.606

1.964.230

180.145

180.145

386.145

6.318.791

110.312

262.693

49.671.924

70.883.609

29.571.214

45.684.148

85,99%

58,51%

54,78%

34,77%

Συμμετοχές σε θυγατρικές
Συμμετοχές σε συγγενείς
Μη κυκλοφορούντα π εριουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα προς πώληση

Σύνολο Επενδύσεων
Συντελεστής Μόχλευσης (Loan to value)

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες του Ομίλου θα
εξακολουθήσουν να είναι βιώσιμες μεγιστοποιώντας την απόδοση στους μετόχους μέσω της βελτιστοποίησης
της σχέσης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου αποτελείται από δανεισμό,
χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των μετόχων της μητρικής Εταιρείας που περιλαμβάνουν
το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαφορά υπέρ το άρτιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο.

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:
Όμιλος
Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2013

Δάνεια τραπεζών
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρός τραπεζικός δανεισμός

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Καθαρός τραπεζικός δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια

Εταιρεία
31/12/2013

31/12/2012

43.161.256

43.029.358

16.253.347

16.611.571

449.373

1.556.930

55.674

728.109

42.711.883

41.472.428

16.197.673

15.883.461

-12.344.156

10.657.525

3.390.604

28.643.403

-3,46

3,89

4,78

0,55

Β. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος

εκτίθεται

σε

χρηματοοικονομικούς

κινδύνους,

όπως

κινδύνους

αγοράς

(μεταβολές

σε

συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική
απόδοση του Ομίλου.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου. Το Διοικητικό
Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες
για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο
πιστωτικός κίνδυνος.
Τα ομολογιακά δάνεια του ομίλου είναι απλά μη μετατρέψιμα διάρκειας έως οκτώ (8) ετών και εκδόθηκαν με
σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανείων του Ομίλου.
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Κίνδυνος Αγοράς
- Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ. Ο Όμιλος έχει
επενδύσει σε θυγατρικές του εξωτερικού σχετιζόμενες με την ναυτιλία των οποίων όλες οι οικονομικές
συναλλαγές γίνονται σε δολάρια. Σημειώνεται ότι ο δανεισμός αυτών των εταιρειών είναι με βάση το δολάριο.
Επίσης, συναλλαγματικές διαφορές ενδέχεται να προκύπτουν κατά την μετατροπή των οικονομικών
καταστάσεων από LEI-ROM σε ευρώ μιας εκ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου (ARCADIAN
PROPERTIES S.R.L.) προκειμένου να ενοποιηθούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

ζένο νόμισμα

Αύξηση-μείωση ξένου νομίσματος
έναντι €

Επίδραση στα Κέρδη
προ φόρων

Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια

5%

87.243,77

120.256,22

-96.423,66

-133.027,03

5%

11.379,81

107.249,67

-5%

-12.582,30

-118.485,94

USD

-5%

LEI-ROM

- Κίνδυνος επιτοκίου και κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους ταμειακών ροών που λόγω μιας ενδεχόμενης μελλοντικής μεταβολής των
κυμαινόμενων επιτοκίων μπορεί να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή/ και εκροές
που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή/και υποχρεώσεις του Ομίλου. Θεωρούμε όμως ότι σε ένα
περιβάλλον παρατεταμένης παγκόσμιας επιβράδυνσης, ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων παραμένει
χαμηλός και ως εκ τούτου και ο κίνδυνος επιβάρυνσης των ταμειακών ροών από τον κίνδυνο επιτοκίων.
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας εξασφαλίζεται από την συνεχή παρακολούθηση του
προγράμματος πληρωμών και εισπράξεων της εταιρείας και του Ομίλου. Η παρακολούθηση αυτή, από την
πλευρά της Διοίκησης, διασφαλίζει ότι υπάρχει η αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργικές ανάγκες του
Ομίλου σε συνδυασμό με το πρόγραμμα χρηματοδότησης και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις
δανειακές συμβάσεις.
Η σε μεγάλο βαθμό σταθερή ροή των εισροών (εισπράξεις ενοικίων και
ναυλομισθώσεις) συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου,
ταξινομημένες σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το
χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την συμβατική ημερομηνία λήξης.
Ενοποιημένα στοιχεία 31.12.2013
Έως 12
μήνες

Π οσά σε €
Π ρ ο μ η θ ε υ τ έ ς & λ ο ιπ έ ς β ρ α χ . Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις

11.036.416,05

Από 1 έως 5
έτη

Άνω των 5
ετών

-

-

11.036.416,05

Σύνολο

Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ε ς δ α ν ε ια κ έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις

43.161.255,79

-

-

43.161.255,79

Μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ε ς δ α ν ε ια κ έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις

0

0

0

0

Ενοποιημένα στοιχεία 31.12.2012
Έως 12
μήνες

Π οσά σε €
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Από 1 έως 5
έτη

Άνω των 5
ετών

Σύνολο

Π ρ ο μ η θ ε υ τ έ ς & λ ο ιπ έ ς β ρ α χ . Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις

3.990.599,46

-

-

3.990.599,46

Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ε ς δ α ν ε ια κ έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις

43.029.357,92

-

-

43.029.357,92

Μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ε ς δ α ν ε ια κ έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις

0

0

0

0

Εταιρικά στοιχεία 31.12.2013
Έως 12
μήνες

Π οσά σε €
Π ρ ο μ η θ ε υ τ έ ς & λ ο ιπ έ ς β ρ α χ . Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις

Από 1 έως 5
έτη
-

9.527.965

Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ε ς δ α ν ε ια κ έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις

16.253.347

Μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ε ς δ α ν ε ια κ έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις

0

Άνω των 5
ετών

Σύνολο
-

9.527.965

-

-

16.253.347

0

0

0

Εταιρικά στοιχεία 31.12.2012
Έως 12
μήνες

Π οσά σε €
Π ρ ο μ η θ ε υ τ έ ς & λ ο ιπ έ ς β ρ α χ . Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις

Από 1 έως 5 έτη

Ανω των 5
ετών

Σύνολο

1.405.967

-

-

1.405.967

Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ε ς δ α ν ε ια κ έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις

16.611.571

-

-

16.611.571

Μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ε ς δ α ν ε ια κ έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις

0

0

0

0

Κίνδυνος λοιπών αγοραίων τιμών
Οι επενδύσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά. Οι τιμές
αγοράς και οι αξίες εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εταιρειών στις οποίες έχει επενδύσει η Εταιρεία μπορεί
να είναι ασταθείς και είναι πιθανόν να διακυμανθούν λόγω διαφόρων παραγόντων όπως κατάσταση
Κεφαλαιαγορών διεθνώς, πορεία Ελληνικού Χρηματιστηρίου, αποτελέσματα εταιρειών κ.λπ. Οι αλλαγές στις
αξίες αυτών των επενδύσεων ενδέχεται να έχει αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρείας.

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η πλειονότητα των εσόδων είναι άμεσα
εισπρακτέα επειδή βασίζεται σε συμβόλαια μίσθωσης ακινήτων και ναυλοσυμφώνων. Η χρηματοοικονομική
κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρίες του Ομίλου. Όπου κρίνεται κατάλληλο,
ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται
προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος της περιόδου, κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός
πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος, στο πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το
Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο βαθμό έκθεσης σε κάθε μεμονωμένο συνεργάτη. Επίσης, όσον αφορά
προϊόντα καταθέσεων, ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης.

3η Ενότητα
Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο
ΔΛΠ 24, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση έως 31.12.2013, παρουσιάζονται ακολούθως:
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Π ί ν α ^ συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη όπωc αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΑΝΥΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΕΒΕ

ΣΥΝΟΛΟ

6.000,00

6.000,00

ΤΡΟΠΑΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΑ.Ε.Β.Ε.

ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΣΑΝΥΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΕΒΕ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΕΞΤΕ

ΕΞΕΛΙΞΗΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

322,00

2.458,71

14.332,00

17.112,71

ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΑΝΥΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΕΒΕ

ARCADIAΑΒΕΕ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΕΞΤΕ

ARCADIAN
PROPERTIESSRL

ΣΥΝΟΛΟ

126.720,54

1.422.557,18

15.000,00

2.323.023,82

3.887.301,54

ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ

ΕΞΕΛΙΞΗΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΔΗΜΟΣΙΑΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΕΞΤΕ

ΣΥΝΟΛΟ

343.966,00

366,50

344.332,50

ΤΡΟΠΑΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΑΓΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

AVENUEMANAGEMENTIKE

1.637.048,84

ΤΡΟΠΑΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΑ.Ε.Β.Ε.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

AVENUEMANAGEMENTIKE
ΤΡΟΠΑΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΑ.Ε.Β.Ε.

466.252,20

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

AVENUEMANAGEMENTIKE
ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε.

12.359,12

ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ

AVENUEMANAGEMENTIKE
ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε.

124.753,10

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

AVENUEMANAGEMENTIKE
ΣΑΝΥΟ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ
- ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΕΒΕ

200.000,00

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

Αμοιβές διευθυντικώ ν στελεχών και μελών της διοίκησης

4η Ενότητα
Λοιπές Πληροφορίες
Προσωπικό
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ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

31.12.2013

685.324,96

244.368,26

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανήλθε για τον Όμιλο σε 31
άτομα ενώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση ανήρχετο σε 31 άτομα. Η Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας
χρήσης απασχολούσε 9 άτομα ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης απασχολούσε 11 άτομα.
Ίδιες Μετοχές
Με απόφαση της από 09.12.2008 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών,
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κν 2190, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου και τους ακόλουθους ειδικότερους
όρους: Μέχρι ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι 5.108.399 μετοχές, με
κατώτατο όριο αγοράς την τιμή των 0,10 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο αγοράς την τιμή των 2,00 ευρώ
ανά μετοχή και χρονική διάρκεια η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης από τη
Γενική Συνέλευση. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση και εφαρμογή της
απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν έχει προχωρήσει έως σήμερα σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης.

Σημαντικά Γεγονότα μετά την λήξη της χρήσης 2013
Στις 14η Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε, η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της, στην οποία παρέστησαν 22 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 319.986 μετοχές και δικαιώματα
ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62,64% του συνόλου των μετοχών. Η συνέλευση βρισκόταν σε
απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους) το σχηματισθέν
με απόφαση της από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ειδικό αποθεματικό ποσού
50.573.153,07 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920 συμψηφιστεί με υφιστάμενες
ζημίες παλαιοτέρων χρήσεων της Εταιρείας.
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους) (i) την αύξηση
της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό
(100,00 €) ευρώ, με συνακόλουθη μείωση του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση εκατό (100) μετοχών σε
μία (1) μετοχή της Εταιρείας (reverse split) και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας για τη διάθεση τυχόν κλασματικών υπολοίπων και (ii) την ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας
έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε εβδομήντα (70,00 €) ευρώ με
σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν.
2190/1920, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους), την απόκτηση
από την Εταιρία ιδίων μετοχών της με σκοπό την μελλοντική ακύρωσή τους, στα πλαίσια διακανονισμού
κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών που προέκυψαν από απόφαση της από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων με τιμή απόκτησής τους στο ποσό του ενός (1,00) ευρώ για κάθε μετοχή. Η όλη
διαδικασία ορίσθηκε ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών και με τον τρόπο
που θα υποδειχθεί στην Εταιρεία από τις αρμόδιες Αρχές, δεδομένου ότι προς το παρόν η Εταιρεία βρίσκεται
σε αναστολή διαπραγματεύσεων των μετοχών της με σχετική απόφαση του Χρηματιστηρίου και να δοθεί
σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ακολούθως καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η υπ αριθμ. πρωτ. Κ2-848/27.02.2014 απόφαση του τμήματος Α, της
Δ/νσης Α.Ε & Πίστεως της Γενικής Δ/νσης Εσωτ. Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με την οποία
εγκρίθηκαν όλες οι αποφάσεις της από 14.02.2014 Α’ Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
εταιρείας.

5η Ενότητα
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Επεξηγηματική Έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται την 31.12.2013 σε 510.840 Ευρώ διαιρούμενο 510.840 κοινές
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές της εταιρείας είναι
εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας
και τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, έχουν ως ακολούθως:
Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο
και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από
τον κύριο αυτής των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σε αυτές οι μέτοχοι.
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν
στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού.

β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού
της περιορισμοί στη μεταβίβαση.
γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές
Οι σημαντικές άμεσες και έμμεσες συμμετοχές προσώπων (φυσικών και νομικών) στο σύνολο του μετοχικού
κεφαλαίου και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν.
3556/2007, κατά την 31.12.2013, παρουσιάζονται ακολούθως :
Κατάσταση Συμμετοχών άνω του 5%
Αρ. μετοχών &

Μέτοχοι

δικαιωμάτων ψήφου

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΚΕΜ ΠΑΠΑΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

55.500

10,86%

TRICO NTINENTAL TRANSPO RT

51.080

10,00%

ΠΑΠΑΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

40.683

7,96%

ΠΑΠΑΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ ΕΛΕΝΗ

28.460

5,57%

Λ οιπ οί μέτοχοι κάτω του 5%

335.117

65,61 %

Σύνολο

510.840

100,00%

Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης των υπόχρεων προσώπων, στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3556/2007 και
σύμφωνα με την κατάσταση του μετοχολογίου, η Εταιρεία γνωρίζει τα κάτωθι:
Συνδικαιούχοι της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας Παπαγεωργίου Γεώργιου είναι : οι κκ Γεώργιος Παπαγεωργίου
του Νικολάου, Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου και Διονύσιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου
(Επισημαίνεται ότι όλοι οι συνδικαιούχοι μιας κοινής επενδυτικής μερίδας είναι συγκύριοι στο σύνολο των
καταχωρηθέντων στην κοινή μερίδα κινητών αξιών)
Ο κος Γεώργιος Παπαγεωργίου του Νικολάου κατέχει άμεσα μέσω κοινών επενδυτικών μερίδων 76.000
μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 14,877% εκ των οποίων 55.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου,
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ήτοι ποσοστό 10,864% σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα με συνδικαιούχους τους κκ Γεώργιο Παπαγεωργίου του
Γεωργίου και Διονύσιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου.
Ο κος Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, κατέχει άμεσα μέσω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας με
συνδικαιούχους τους κκ Γεώργιο Παπαγεωργίου του Νικολάου και Διονύσιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου
55.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 10,864% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων
ψήφου.
Ο κος Διονύσιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, κατέχει άμεσα μέσω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας με
συνδικαιούχους τους κκ Γεώργιο Παπαγεωργίου του Νικολάου και Γεώργιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου,
55.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 10,864% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων
ψήφου.
Η Εταιρεία «TRICONTINENTAL TRANSPORT CORPORATION» ελέγχεται κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.
1γ υποπερ. (δδ) του Ν. 3556/2007 από τον κο Σταύρο Παπαγεωργίου του Νικολάου. Ως εκ τούτου, ο κος
Σταύρος Ν. Παπαγεωργίου κατέχει συνολικό ποσοστό 12,59% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, το
οποίο αναλύεται ως εξής: 2,59% άμεσα δικαιώματα ψήφου και 10% έμμεσα δικαιώματα ψήφου μέσω της
TRICONTINENTAL TRANSPORT CORPORATION.

δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις
μετοχές της.
στ) Συμφωνίες Μετόχων
Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συμφωνίες μεταξύ μετόχων, οι οποίες συνεπάγονται
περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.
ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την τροποποίηση των διατάξεών του, δεν διαφοροποιούνται από τα
προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
η) Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων μετοχών ή για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το
άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920
Η από 9.12.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών,
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κν 2190, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου και τους ακόλουθους ειδικότερους
όρους: Μέχρι ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι 5.108.399 μετοχές, με
κατώτατο όριο αγοράς την τιμή των 0,10 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο αγοράς την τιμή των 2,00 ευρώ
ανά μετοχή και χρονική διάρκεια η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης από τη
Γενική Συνέλευση. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση και εφαρμογή της
απόφασης. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν ενεργοποίησε την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
θ) Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης
Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή
λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.
ι) Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό
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Με την επιφύλαξη των νομίμων υποχρεώσεων στο προσωπικό της Εταιρείας σε περίπτωση καταγγελιών των
συμβάσεων εργασίας, δεν υπάρχουν άλλες συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή
με το προσωπικό της οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση παραίτησης ή
απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.
Βεβαιώνεται ότι από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποιο
σημαντικό γεγονός το οποίο δεν αναφέρεται στην παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του Κ.Ν.
2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης
1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του Κώδικα
που δεν εφαρμόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής
1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου
2. Διοικητικό Συμβούλιο
2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
2.2 Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2.3 Επιτροπή Ελέγχου
3. Γενική Συνέλευση των μετόχων
3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής
3.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους
4. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων
4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
4.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων)
5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας
6. Πρόσθετα πληροφορικά στοιχεία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. Η
εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση της Εταιρείας, το
Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συνιστά τη δομή μέσω της οποίας
προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των στόχων αυτών και
καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά την διαδικασία εφαρμογής των
ανωτέρω. Η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση διαδραματίζει ουσιαστικό και πρωτεύοντα ρόλο στην
προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ενώ η αυξημένη διαφάνεια που προάγει έχει ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των ιδιωτικών
επιχειρήσεων αλλά και των δημοσίων οργανισμών και θεσμών.
1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης
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1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης.
Στη χώρα μας και κατά την ημερομηνία καταρτίσεως της παρούσας δήλωσης δεν υφίστανται πλείονες του ενός
ευρέως αποδεκτοί Κώδικες Εταιρικής διακυβέρνησης (ΚΕΔ) που να θεσπίζουν πρότυπα βέλτιστων πρακτικών
διακυβέρνησης για τις ελληνικές εταιρίες, έλλειψη η οποία διαφοροποιεί την Ελλάδα από τις άλλες χώρες-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιστά πιο δύσκολη την συμμόρφωση των ελληνικών εταιρειών με τις επιταγές
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση. Ειδικότερα στην Ελλάδα το πλαίσιο της
εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων όπως ο ν.
3016/2002 που επιβάλλει την συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών στα Διοικητικά
Συμβούλια ελληνικών εταιρειών των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή
αγορά, την θέσπιση και την λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας.
Επιπλέον και άλλα πιο πρόσφατα νομοθετήματα ενσωμάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες
εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 3693/2008 που επιβάλλει
την σύσταση επιτροπών ελέγχου καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά το
ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μίας Εταιρείας και ο ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώματα των
μετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους κατά το στάδιο
προετοιμασίας μίας γενικής συνέλευσης. Τέλος ο πλέον πρόσφατος νόμος 3873/2010 ενσωμάτωσε στην
ελληνική νομοθεσία την υπ’ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας με τον τρόπο
αυτό ως υπενθύμιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα τον
θεμέλιο λίθο του.
Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφερομένων
νομοθετικών κειμένων (ιδίως Κ.Ν. 2190/1920, 3016/2002 και 3693/2008), οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο
περιεχόμενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνιστούν (οι εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο
τέτοιο Κώδικα. Ενόψει των ανωτέρω και επί σκοπώ πλήρους συμμόρφωσης της Εταιρείας μας με τις επιταγές
του ν. 3873/2010, η Εταιρεία μας δηλώνει μεν ότι κατά το παρόν χρονικό στάδιο υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) τον γενικά (και μοναδικό μέχρι τώρα) ευρέως αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης που διαμορφώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) (διαθέσιμο στο
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf) στον οποίο Κώδικα δηλώνει ότι υπάγεται,
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του Κώδικα
που δεν εφαρμόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής. Η Εταιρεία βεβαιώνει κατ’ αρχάς με
την παρούσα δήλωση ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Κ.Ν.
2190/1920, ν. 3016/2002 και ν. 3693/2008) οι οποίες διαμορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να
πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρεία, οι μετοχές της οποίας
διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωματώνονται στον ως άνω
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΒ) στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται, πλην όμως ο εν λόγω Κώδικας
περιέχει και μια σειρά από επιπλέον (των ελαχίστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές σε σχέση με τις
εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή ορισμένες αποκλίσεις
(συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως της μη εφαρμογής), για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντομη
ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές.
Μέρος Α'- Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του
Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη
διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ. και προετοιμάζει προτάσεις προς το Δ.Σ. όσον
αφορά τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η πολιτική της
Εταιρείας σε σχέση με τις αμοιβές αυτές είναι σταθερή και διαμορφωμένη. ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του
διοικητικού Συμβουλίου
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ΙΙ. Δυο από τα μέλη του ΔΣ έχουν υπηρετήσει σε αυτό για περισσότερα από δώδεκα (12) χρόνια από την
ημερομηνία της πρώτης εκλογής τους.
ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του διοικητικού Συμβουλίου
-Το Δ.Σ. δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, αλλά εκτελεστικό
Αντιπρόεδρο, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σημασίας η συνδρομή εκ μέρους του Αντιπροέδρου, του
Προέδρου του Δ.Σ. στην άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων.
IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του διοικητικού Συμβουλίου
- το Δ.Σ. δεν έχει υιοθετήσει ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης
συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και στην Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν
ακόμη διαμορφωθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει ότι απαγορεύεται στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα,
χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που
υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε
εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
- δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του
Δ.Σ. (συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά
ιδρύματα) πριν από το διορισμό τους στο Δ.Σ.
V. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του διοικητικού Συμβουλίου
- η μέγιστη θητεία των μελών του Δ.Σ. δεν είναι τετραετής, αλλά μεγαλύτερη (πενταετής) ώστε να μην υπάρχει η
ανάγκη εκλογής νέου Δ.Σ. σε συντομότερο χρονικά διαστήματα, γεγονός που έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση
με επιπλέον διατυπώσεις (νομιμοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ)
- δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. , καθώς λόγω της δομής και λειτουργίας της
Εταιρείας η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική
στιγμή.
VI. Λειτουργία του διοικητικού Συμβουλίου
- δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της
Εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του Δ.Σ.
- το Δ.Σ. στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο πρόγραμμα
δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς αφενός μεν ενόψει του
γεγονότος ότι όλα τα μέλη αυτού είναι κάτοικοι νομού Αττικής, είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του
Δ.Σ., όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόμος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισμένου
προγράμματος δράσεως
- δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του Δ.Σ. κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, εξειδικευμένο και
έμπειρο εταιρικό γραμματέα, καθώς υφίσταται η τεχνολογική υποδομή για την πιστή καταγραφή και αποτύπωση
των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
- δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. και των
μη εκτελεστικών μελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητά την επίδοση
και τις αμοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέματα συζητούνται παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. ,
χωρίς την ύπαρξη «σινικών τειχών» μεταξύ των
- δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Δ.Σ. αλλά
και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι προτείνονται
προς εκλογή ως μέλη του Δ.Σ. πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και οργανωτικές διοικητικές ικανότητες.
- δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στο βαθμό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί
πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της Εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες

VII. Αξιολόγηση του διοικητικού Συμβουλίου
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- δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των
επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του Δ.Σ. κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία
προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ελλείψει ανεξάρτητου
Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δομής της Εταιρείας.
Μέρος Β'- Εσωτερικός έλεγχος
Ι. Εσωτερικός έλεγχος-Επιτροπή Ελέγχου
- η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως - δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος
κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, καθώς τα βασικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ως άνω
επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείμενες διατάξεις. - δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην
Επιτροπή για την εκ μέρους της χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής
και οι εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία των μελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της
Μέρος Γ'- Αμοιβές
Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών
- δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη, ανεξάρτητα στην
πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη
εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω
επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση
της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία μέχρι
σήμερα.
- στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν προβλέπεται ότι το Δ.Σ. μπορεί να απαιτήσει την
επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί λόγω αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων
προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν
για τον υπολογισμό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώματα bonus ωριμάζουν μόνο μετά την οριστική
έγκριση και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.
- η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. δεν εγκρίνεται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση της επιτροπής
αμοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών αυτού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών.
Μέρος Γ' - Σχέσεις με τους μετόχους
Ι. Επικοινωνία με τους μετόχους
- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση
ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων
- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση
1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων
του νόμου.
Η Εταιρεία εφαρμόζει τις προβλέψεις του κειμένου ως άνω νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την εταιρική
διακυβέρνηση. δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή εφαρμοζόμενες πρακτικές επιπλέον των ως
άνω προβλέψεων.
2. Διοικητικό Συμβούλιο
2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του διοικητικού Συμβουλίου
2.1.1 Το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας , σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού αυτής, αποτελείται
από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη
πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να
είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή άλλα φυσικά πρόσωπα (μη μέτοχοι). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
απεριορίστως επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο
λήξης της θητείας τους. Η θητεία των μελών του διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται σε πέντε (5) έτη, αρχόμενη
από την επομένη της ημέρας της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγουσα την αντίστοιχη
24

ημερομηνία του έκτου έτους. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της θητείας του δεν έχει εκλεγεί νέο Διοικητικό
Συμβούλιο, παρατείνεται η θητεία του αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της
θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να
συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί
αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της επιχειρήσεως τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του.
2.1.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη
του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται
με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη
αποφάσεων. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση
τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό
συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα
απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον
αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να
συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω
προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού
συμβουλίου.
2.1.3 Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να
εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων,
ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών
(3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων
που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε
περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
2.1.4 . Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο,
που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού
συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο
βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση
μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων
εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α κ.ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το ποσό της πρέπει να ορίζεται από την τακτική
Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2.1.5 Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και
αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή από τον
αναπληρωτή.
2.1.6 Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι
λιγότεροι από τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που
αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του καταστατικού και
ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να
αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2.2 Πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου
2.2.1 Το ισχύον διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι πενταμελές και αποτελείται από τα ακόλουθα
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μέλη:
•

Νικόλαος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

•

Νικόλαος Παπαγεωργίου του Σταύρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό μέλος

•

Αλέκος Παπαγεωργίου του Νικολάου, Μη εκτελεστικό μέλος

•

Λεωνίδας Καλογερόπουλος του Ανδρέα, ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

•

Ελένη Παπαθεοφάνη του Ιωάννη, ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Το ως άνω διοικητικό Συμβούλιο, εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που
πραγματοποιήθηκε την 29η Απριλίου 2013. Η θητεία του λήγει την 28/04/2018.

2.2.2 Τα συνοπτικά Βιογραφικά στοιχεία μελών του διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως :
Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Είναι απόφοιτος του Αμερικάνικου Κολεγίου και έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η παρουσία του στη
διοικητική δομή της εταιρείας αρχίζει το 1986 έχοντας την ευθύνη για την ανάπτυξη συστημάτων διοικητικής
πληροφόρησης και μηχανοργάνωσης. Από το 1998 συμμετέχει σε Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου και έχει
αναλάβει τον τομέα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.

Νικόλαος Σ. Παπαγεωργίου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές οικονομικές σπουδές του και από το 1980 έχει αναλάβει διάφορες διοικητικές
θέσεις στη TROPEA HOLDING και σε άλλες εταιρείες της οικογένειας Παπαγεωργίου. Επίσης, ήταν υπεύθυνος
ανάπτυξης του εμπορικού τομέα του Ομίλου. Από το 1998 έχει αυξημένες αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν
την οργανωτική δομή και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και συμμετέχει σε Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου.

Αλέκος Ν. Παπαγεωργίου Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ξεκίνησε την εμπορική του καριέρα από τα τέλη της δεκαετίας του ’50. Ίδρυσε μαζί με τα αδέλφια του την
SANYO ΕΛΛΑΣ και συνέβαλε αποφασιστικά στη λειτουργική αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ήταν υπεύθυνος για την διεύρυνση των εργασιών της εταιρείας στον τομέα της
κινητής τηλεφωνίας.

2.3

Επιτροπή Ελέγχου

2.3.1 Η Εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του ν. 3693/2008 εξέλεξε κατά την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα την 29η Απριλίου 2013, Επιτροπή Ελέγχου (Audit
Committee) αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας :
-- Λεωνίδας Καλογερόπουλος, Πρόεδρος,
-- Ελένη Παπαθεοφάνη, Μέλος
-- Αλέκος Παπαγεωργίου, Μέλος

Σημειώνεται ότι εκ των ανωτέρω μελών, τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2.3.2 Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται:
α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
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β) στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του
συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της ομάδας των
εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας ,
γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ,
δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση

της

αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά
την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 2.3.3 Αποστολή
της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών
εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόμενης προς το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της
Εταιρείας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο
εντοπισμός και η αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.
2.3.4 Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2013 (01/01/2013-31/12/2013) συνεδρίασε τέσσερις
(4) φορές.
2.3.5 Διευκρινίζεται ότι ο Νόμιμος Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των ετησίων και των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους μη ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία
ούτε συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη σχέση με την Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η
αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του.
3. Γενική Συνέλευση των μετόχων
3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής.
3.1.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους
που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: α) τροποποίηση
του καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ)
εκλογή ελεγκτών, ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων κερδών, ζ)
έκδοση δανείου με ομολογίες, η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή
διάλυση της εταιρείας και θ) διορισμό εκκαθαριστών. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν
υπάγονται: α) Οι κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο,
αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, β) Η κατά το
άρθρο 23 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή
για οποιοδήποτε λόγο γενομένων εκπτώτων, γ) Η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης
εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, (δ) Η τροποποίηση του
καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2
του άρθρου 13α και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Ν. 2190/1920, και (ε) Η
δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
3.1.2 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες
ή διαφωνούν.
3.1.3 . Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά
στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της
έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης
αυτής. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του
χρηματιστηρίου. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που
εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την
συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της
πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
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3.1.4 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με
αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις
οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής
Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3.1.5 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα
πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη
συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της
συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική
αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας
διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’
αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των
επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3.1.6 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που
εκπροσωπούνται σ’ αυτή. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της
εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γ) αύξηση των
υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) συγχώνευση,
διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) παροχή ή ανανέωση
εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου
στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική
αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας
διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η
επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της
αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το
ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των
επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
Οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή.
3.1.7 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται
αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του
Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3.1.8 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται
στην ημερήσια διάταξη. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά
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που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των
πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

3.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους
3.2.1 Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου
3.2.1.1 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, εν σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο στις Γενικές
Συνελεύσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας
ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
ισχύει σήμερα.
3.2.1.2 Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του
Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται
οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας . Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής
έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα
αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής
(record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να
περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3.2.1.3 Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον
όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική
Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
3.2.1.4 Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την
δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την
δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην
ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
3.2.1.5 Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα
Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 9στόσο,
μετοχές της Εταιρείας , οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς
αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους

μετέχουν στη Γενική
αν ο μέτοχος κατέχει
αξιών, ο περιορισμός
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 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 αντιπροσωπευόμενου
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 διοικητικού 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
τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης.
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3.2.2 Λοιπά δικαιώματα μετόχων
3.2.2.1 Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την
Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της και των εκθέσεων του διοικητικού Συμβουλίου
και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το διοικητικό Συμβούλιο στο
γραφείο της Εταιρείας .
3.2.2.2 Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων,
ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45)
ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει
το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό Συμβούλιο εντός
είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες
μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας , με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας , που
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος
της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
3.2.2.3 Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που
έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να
γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι
δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39
του Κ.Ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με
δαπάνη της Εταιρείας .
3.2.2.4 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
το διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.
2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για
θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση
περιέλθει στο διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης.
3.2.2.5 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση
τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας , στο μέτρο που αυτές είναι
χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 3.2.2.6 Σε περίπτωση αίτησης
μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο
Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα
ή ορισμένα θέματα από την Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης
για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο
από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί
συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης
των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27
παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
3.2.2.7 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την
τακτική Γενική Συνέλευση, το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο νδ ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση
τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του
διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της
Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Επίσης με αίτηση οιουδήποτε μετόχου
που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες
πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για
την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να
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δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα
πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο
διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3
ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.
3.2.2.8 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το
διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας . Το διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας
την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των
αιτούντων μετόχων στο διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920,
εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο
επαρκή.
3.2.2.9 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
γίνεται με ονομαστική κλήση.
3.2.2.10 Μέτοχοι της Εταιρείας , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της
περιφερείας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο
έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή
των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
3.2.2.11 Μέτοχοι της Εταιρείας , που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο
αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των
εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν
εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας .

4. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων
4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
4.1.1. Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και
πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση διενεργείται
εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7
και 8 του εν λόγω νόμου, καθώς επίσης και με βάση τα οριζόμενα στην Απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 3/348/19.7.2005. Αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις
σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών
της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι
εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το διοικητικό
συμβούλιο για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο και να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των
μετόχων. Επίσης παρέχουν, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί
εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο
παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.
4.1.2 Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων
βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη
και διαρκή συνεργασία της Διοίκησης προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και
στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση μίας Έκθεσης η οποία
θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που
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περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που εφαρμόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση,
καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νομίμου ελεγκτή της Εταιρείας.
4.1.3 Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την
Εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών και της χρηματιστηριακής. Σε κάθε ελεγχόμενη
περίοδο επιλέγονται ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και
εξετάζονται αφενός μεν η λειτουργία και οργάνωση του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η
λειτουργία των 2 βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.
4.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων). Ο Όμιλος έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και
συντήρηση προηγμένων μηχανογραφικών υποδομών που εξασφαλίζουν μέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας
την ορθή απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών. Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε
ημερήσια βάση καλύπτοντας όλα τα σημαντικά πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντιπαραβολές
πραγματοποιούνται μεταξύ πραγματικών, ιστορικών και προϋπολογισμένων λογαριασμών εσόδων και εξόδων
με επαρκή λεπτομερή εξήγηση όλων των σημαντικών αποκλίσεων.
5. Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας
Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της
Εταιρείας.

6. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία
6.1 Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης
Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, προβλέπει τα ακόλουθα σχετικά με τις εταιρείες
των οποίων το σύνολο των τίτλων είναι εισηγμένο για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά:
«1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δημοσιεύουν
αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής:
α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που δεν είναι εισηγμένοι προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων
κατηγοριών μετοχών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με κάθε κατηγορία μετοχών και το
ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,
β) όλους τους περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισμούς στην κατοχή τίτλων ή την
υποχρέωση λήψης έγκρισης από την Εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 46
της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,
γ) τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων εμμέσων συμμετοχών μέσω
πυραμιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,
δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω
δικαιωμάτων,
ε) τον μηχανισμό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων, εφόσον τα
δικαιώματα ελέγχου δεν ασκούνται άμεσα από τους εργαζόμενους,
στ) τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε
κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, τις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή
συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της Εταιρείας , τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από
τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων,
ζ) τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και δύνανται να συνεπάγονται
περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώματα ψήφου, κατά την έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,
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η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του συμβουλίου καθώς και όσον
αφορά την τροποποίηση του καταστατικού,
θ) τις εξουσίες των μελών του συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών,
ι) κάθε σημαντική συμφωνία στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία και η οποία αρχίζει να ισχύει, τροποποιείται ή
λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα
αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε
σοβαρή ζημία στην Εταιρεία. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η Εταιρεία είναι ρητά υποχρεωμένη να κοινολογεί
παρόμοιες πληροφορίες βάσει άλλων νομικών απαιτήσεων,
ια) κάθε συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία με τα μέλη του συμβουλίου της ή του προσωπικού της, η οποία
προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή εάν τερματισθεί η
απασχόλησή τους εξαιτίας της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς.»
6.2 Σχετικά με τα στοιχεία γ, δ, στ, η και θ της παρ. 1 του άρθρου 10 η Εταιρεία δηλώνει τα ακόλουθα:· ως προς
το σημείο γ': οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

Θυγατρικές
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΑΝΥΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗΑ.Ε.Β.Ε.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΔΗΜΟΣΙΑΛΙΜΙΤΕΔ
EXELIXI SHIPPINGMANAGEMENT LIMITED
GORTYNIASHIPPINGSA
NEDAINTERNASIONAL S.A.
SHELTONSHIPPING&TRADINGCORPORATION
ARCADIAΑ.Β.Ε.Ε.
ARCADIAAUDIOVISUAL A.E.
ARCADIANPROPERTIES SRL
KOINOTHTAA.E^T^

ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΜΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ
ΚΥΠΡΟΣ
MARSHALL ISLANDS
MARSHALL ISLANDS
MARSHALL ISLANDS
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

100,00%
93,14%
-

-

87,76%
53,85%
100%
100%

93,14%
65,20%
74,51%
88,49%
4,13%
37,83%
-

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΜΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

18,00%
16,20%
25,25%
35,00%

22,00%
19,80%
-

Καθαρήθέση
Καθαρήθέση
ΚαθαρήΘέση
ΚαθαρήΘέση

Συγγενείς
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

NORTECMULTIMEDIAA.E.
NORTECEURASIAS.A.
ΑΜΑCON EQI A.E.
ΑΜΑΚΟΝΚΕΚΑ.Ε.

-

Περαιτέρω οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και δικαιώ ματα ψήφου της Εταιρείας , κατά την έννοια των
διατάξεω ν των άρθρων 9 έω ς 11 του ν. 3556/2007 είναι οι ακόλουθες:

Αρ. μετοχών &

Μέτοχοι

δικαιωμάτων ψήφου

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΚΕΜ ΠΑΠΑΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

55.500

10,86%

TRICO NTINENTAL TRANSPO RT

51.080

10,00%

ΠΑΠΑΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

40.683

7,96%

ΠΑΠΑΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ ΕΛΕΝΗ

28.460

5,57%

Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης των υπόχρεων προσώπων, στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3556/2007 και
σύμφωνα με την κατάσταση του μετοχολογίου, η Εταιρεία γνωρίζει τα κάτωθι:
Συνδικαιούχοι της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας Παπαγεωργίου Γεώργιου είναι : οι κκ Γεώργιος Παπαγεωργίου
του Νικολάου, Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου και Διονύσιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου
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(Επισημαίνεται ότι όλοι οι συνδικαιούχοι μιας κοινής επενδυτικής μερίδας είναι συγκύριοι στο σύνολο των
καταχωρηθέντων στην κοινή μερίδα κινητών αξιών)
Ο κος Γεώργιος Παπαγεωργίου του Νικολάου κατέχει άμεσα μέσω κοινών επενδυτικών μερίδων 76.000
μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 14,877% εκ των οποίων 55.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου,
ήτοι ποσοστό 10,864% σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα με συνδικαιούχους τους κκ Γεώργιο Παπαγεωργίου του
Γεωργίου και Διονύσιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου.
Ο κος Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, κατέχει άμεσα μέσω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας με
συνδικαιούχους τους κκ Γεώργιο Παπαγεωργίου του Νικολάου και Διονύσιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου
55.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 10,864% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων
ψήφου.
Ο κος Διονύσιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, κατέχει άμεσα μέσω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας με
συνδικαιούχους τους κκ Γεώργιο Παπαγεωργίου του Νικολάου και Γεώργιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου,
55.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 10,864% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων
ψήφου.
Η Εταιρεία «TRICONTINENTAL TRANSPORT CORPORATION» ελέγχεται κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.
1γ υποπερ. (δδ) του Ν. 3556/2007 από τον κο Σταύρο Παπαγεωργίου του Νικολάου. Ως εκ τούτου, ο κος
Σταύρος Ν. Παπαγεωργίου κατέχει συνολικό ποσοστό 12,40% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, το
οποίο αναλύεται ως εξής: 2,40% άμεσα δικαιώματα ψήφου και 10% έμμεσα δικαιώματα ψήφου μέσω της
TRICONTINENTAL TRANSPORT CORPORATION.
ως προς το σημείο δ': δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους τίτλοι, οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
• ως προς το σημείο στ': δεν υφίστανται γνωστοί περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου (όπως περιορισμοί των
δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, προθεσμίες άσκησης των
δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της Εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά
δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων). Αναφορικά με την άσκηση
των δικαιωμάτων ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση εκτενής αναφορά γίνεται στην Ενότητα 3 της παρούσας
δήλωσης Εταιρικής διακυβέρνησης.
• ως προς το σημείο η': αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας , δεν υφίστανται
κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι
κανόνες αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 2.1 της παρούσας δήλωσης Εταιρικής διακυβέρνησης.
• ως προς το σημείο θ’: δεν υφίσταται ειδικές εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με
έκδοση ή την επαναγορά μετοχών.
Η παρούσα δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τμήμα της ετήσιας Έκθεσης
Διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Μεταμόρφωση, 28 Μαρτίου 2014
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Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό
Μέλος

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου

Νικόλαος Σ. Παπαγεωργίου

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτελείται από 28 σελίδες, είναι αυτή
που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2014.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571
BDO Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153

Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας
«ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΤΡΟΠΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την
εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και
ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές
και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
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Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 6.31 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται
αναφορά στο γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης: (α) Το σύνολο των βραχυπροθέσμων
υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους
στοιχείων κατά € 22,52 εκ. και € 57,66 εκ. αντίστοιχα, γεγονός το οποίο κυρίως οφείλεται σε αθέτηση τήρησης
χρηματοοικονομικών δεικτών ληφθέντων τραπεζικών πιστώσεων εντός προκαθορισμένων ορίων και (β)
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου συνολικού ποσού € 14,38 εκ. και € 24,82 εκ.
αντίστοιχα είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, εκ των οποίων (β1) ποσό € 5,64 εκ. και € 15,57 εκ. αντίστοιχα
αφορούσε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα, ενώ (β2) ποσό € 8,73 εκ. αφορούσε απαίτηση του
Ελληνικού Δημοσίου από την Μητρική Εταιρεία λόγω συμμετοχής της σε εγγύηση για τραπεζικό δανεισμό μιας
εκ των θυγατρικών του Ομίλου.
Στα ως άνω πλαίσια η διοίκηση έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά
στη Σημείωση 6.31 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της
δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών δεν δύναται να
διασφαλιστεί με βεβαιότητα και, ως εκ τούτου, οι υφιστάμενες συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους
αβεβαιότητας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αμφιβολία συνέχισης της δραστηριότητας της
Εταιρείας και του Ομίλου στο μέλλον. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα
αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η
οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν
2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια
των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571
BDO Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153

Ακολουθεί ευρεία διαλογική συζήτηση με ομιλίες αρκετών εκ των παρισταμένων.
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Ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε από τους Μετόχους να εγκρίνουν τα πιο πάνω.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,63% επί του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και 3.199 έγκυρες θετικές ψήφους) μειοψηφούντος
ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6 μετοχές και 6 έγκυρες θετικές ψήφους),
τις ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013, την Έκθεση του Δ.Σ. και το
Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή.
Επί του τρίτου θέματος: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευση εισηγήθηκε στους μετόχους την απαλλαγή των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01-31.12.2013.
Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,63% επί του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και 3.199 έγκυρες θετικές ψήφους) μειοψηφούντος
ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6 μετοχές και 6 έγκυρες θετικές ψήφους),
το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας.
Επί του τετάρτου θέματος: Η Γραμματέας ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση ότι η εταιρεία έχει λάβει
διάφορες προσφορές από ελεγκτικές εταιρείες, σε συνδυασμό με σχετικό έγγραφο του Σ.Ο.Ε. Προκρίνεται τόσο
ως συμφερότερη από οικονομικής πλευράς όσο και λόγω καλύτερης γνώσης της εταιρείας η προσφορά της
ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Αχιλλέως 8 και
Λ. Κατσώνη Καλλιθέα) Αρ. Μ.Ε.Ε.153. Συνεπώς προτείνεται η εκλογή της, με αμοιβή το ποσό που αναφέρεται
στην άνω προσφορά της. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,63%
επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και 3.199 έγκυρες θετικές
ψήφους) μειοψηφούντος ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6 μετοχές και 6
έγκυρες θετικές ψήφους), την πιο πάνω πρόταση και, για την τρέχουσα χρήση 2014 εκλέγει ως ελεγκτική
εταιρεία την «BDO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Αχιλλέως 8 και Λ.
Κατσώνη Καλλιθέα) Αρ. Μ.Ε.Ε.153, με αμοιβή συνολικά για τις εταιρείες του Ομίλου το ποσό των είκοσι πέντε
χιλιάδων (25.000) Ευρώ, βάσει και του πίνακα αμοιβών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
Επί του πέμπτου θέματος: Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,63%
επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και 3.199 έγκυρες θετικές
ψήφους) μειοψηφούντος ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6 μετοχές και 6
έγκυρες θετικές ψήφους), τις αμοιβές και αποζημιώσεις της χρήσεως 2013 που καταβλήθηκαν στα μέλη του
Δ.Σ., οι οποίες είναι οι ακόλουθες: στον Αλέκο Ν. Παπαγεωργίου 18.000 ευρώ, στον Λεωνίδα Καλογερόπουλο
1.200 ευρώ, στον Νικόλαο Σ. Παπαγεωργίου 18.000 Ευρώ, στον Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου 18.000 Ευρώ,
στον Κων/νο Παναγιωτίδη 400 ευρώ, στην Ελένη Παπαθεοφάνη 1.200 ευρώ και στο Δημήτριο Ποδάρα 400
ευρώ.
Εν συνεχεία, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με πλειοψηφία και αναλογία
έγκυρων ψήφων 62,63% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και
3.199 έγκυρες θετικές ψήφους) μειοψηφούντος ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
(ήτοι 6 μετοχές και 6 έγκυρες θετικές ψήφους), όπως, για την τρέχουσα χρήση 2013, καταβληθούν αμοιβές στα
μέλη του Δ.Σ. συνολικού ύψους πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (56.400,00 €).
Επί του έκτου θέματος: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι δεν υφίστανται
συμβάσεις πραγματοποιηθείσες εντός του έτους 2013, της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. και με πρόσωπα που
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 4,5 του Ν. 2190/1920, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν από την
παρούσα Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου η Γ.Σ. δεν επελήφθη του θέματος και δεν έλαβε απόφαση επ’ αυτού
επειδή ήταν άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι δεν υφίσταται εντός του έτους 2013 καμμία σύμβαση της
εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 4,5 του Ν. 2190/1920.

Επί του έβδομου θέματος: Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,63%
επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και 3.199 έγκυρες θετικές
ψήφους) μειοψηφούντος ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6 μετοχές και 6
έγκυρες θετικές ψήφους), παρέχει την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 στα Μέλη του Δ.Σ. και τους
Διευθυντές της εταιρείας, όπως μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια άρθρου 42ε παρ. 5
του Κ.Ν. 2190/20) εταιρειών.
Επί του ογδόου θέματος: Ο Πρόεδρος προτείνει όπως το σχηματισθέν με απόφαση της από 14.02.2014 Α’
Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ειδικό αποθεματικό ποσού 153.252 ευρώ, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920 συμψηφιστεί με υφιστάμενες ζημίες παλαιοτέρων χρήσεων
της Εταιρείας.
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Η Γενική Συνέλευση μετά την άνω εισήγηση και διαλογική συζήτηση εγκρίνει, με πλειοψηφία και αναλογία
έγκυρων ψήφων 62,63% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και
3.199 έγκυρες θετικές ψήφους) μειοψηφούντος ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
(ήτοι 6 μετοχές και 6 έγκυρες θετικές ψήφους), τον συμψηφισμό με ισόποσες ζημίες παλαιοτέρων χρήσεων της
Εταιρείας, του ειδικού αποθεματικού ποσού ύψους 153.252 ευρώ που δημιουργήθηκε κατ’ εφαρμογή σχετικής
απόφασης της από 14.02.2014 Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920.

Επί του ενάτου θέματος: Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας τον λόγο εξηγεί πως για λόγους πρακτικούς η Εταιρεία,
αφού το ΧΑ δεν έχει προβεί ακόμα στην υλοποίηση του reverse split που αποφασίσθηκε με την από 14.02.2014
Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, προς το παρόν δεν είναι σε θέση να λάβει απόφαση για νέο reverse
split, οπότε είναι περιττό η παρούσα Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση επί του θέματος αυτού της ημερησίας
διατάξεως.
Μετά την εισήγηση αυτή του Προέδρου, η Γ.Σ. δεν επελήφθη του θέματος και δεν έλαβε απόφαση επ’ αυτού
επειδή ήταν άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι η Εταιρεία την δεδομένη χρονική στιγμή δεν δύναται να προβεί
νέο reverse split.
Επί του δεκάτου θέματος: Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας τον λόγο επαναλαμβάνει, όπως είπε και στο
προηγούμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως ότι λόγω του ότι το ΧΑ δεν έχει ακόμα υλοποιήσει του reverse split
που αποφασίσθηκε με την από 14.02.2014 Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, δεν είναι δυνατό η
παρούσα Γ.Σ. χωρίς να γνωρίζει τα κλασματικά δικαιώματα που προέκυψαν από αυτό να συζητήσει και να
λάβει απόφαση για την αγορά τους.
Μετά την εισήγηση αυτή του Προέδρου, η Γ.Σ. δεν επελήφθη του θέματος και δεν έλαβε απόφαση επ’ αυτού
επειδή ήταν άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι το ΧΑ δεν έχει προβεί ακόμα στην υλοποίηση του reverse split
που αποφασίσθηκε με την από 14.02.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ως εκ τούτου, δεν
γνωρίζει τα κλασματικά υπόλοιπα μετοχών που προέκυψαν από αυτό.
Επί του ενδεκάτου θέματος: Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να υποβάλουν
ερωτήσεις επί διαφόρων γενικότερων θεμάτων της εταιρείας, όπως και έγινε, απαντώντας με σαφήνεια σε όλα
τα ζητήματα.

Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αφού ευχαρίστησε τους κ.κ. Μετόχους
για τη συμμετοχή τους, έλυσε τη συνεδρίαση.
Για την επιβεβαίωση των πιο πάνω έγινε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣΗ
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