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Θέµα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ατοµικών και ενοποιηµένων ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων της χρήσης 2010, της εκθέσεως διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Προτείνεται η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων, ατοµικών και 
ενοποιηµένων της χρήσης που έληξε την 31.12.2010, αφετέρου της Εκθέσεως διαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Θέµα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2010.  
 
Προτείνονται η έγκριση των πεπραγµένων της εταιρικής χρήσης 2010 και η απαλλαγή των 
προσώπων που διετέλεσαν Μέλη του ∆.Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρικής  χρήσης, ήτοι 
από 01/01/2010 έως 31/12/2010 από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της 
κλεισθείσας εταιρικής χρήσης. Επίσης, προτείνεται η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της κλεισθείσας 
εταιρικής χρήσης. 
 
Θέµα 3ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή 
για τον έλεγχο της χρήσης 2011, και καθορισµός της αµοιβής τους.   
 
Προτείνεται για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2011, η εκλογή του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΥ (Α.Μ. 
ΣΟΕΛ 24881) ως Τακτικού Ελεγκτή και του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 
28481) ως Αναπληρωµατικού Ελεγκτή, και οι δύο της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «Grant 
Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 44, και η οποία 
είναι εγγεγραµµένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 µε 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Ε. 127, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (συµπεριλαµβανοµένης της διάταξης 
του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 3693/2008). 
Επίσης, προτείνεται η αµοιβή αυτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, 
να καθορισθεί βάσει των προβλεποµένων ορίων του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
 
Θέµα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
κατά τη χρήση 2010 και προέγκριση των αµοιβών τους για τη χρήση 2011. 
 
Προτείνεται αφενός η έγκριση των αµοιβών που καταβλήθηκαν σε µέλη του ∆.Σ. κατά τη 
χρήση, ήτοι καθαρού ποσού 242.610 €, για τις οποίες είχε ληφθεί προέγκριση από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση της 27/05/2010, και αφετέρου η προέγκριση για την καταβολή 
συνολικών αµοιβών στα µέλη του ∆.Σ. καθαρού ποσού έως 850.000 € για το έτος 2011.   
 
Θέµα 5ο: Παροχή άδειας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας να µετέχουν 
στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων εταιρειών κατά την 
έννοια του άρθρου 42 ε΄ του κ.ν. 2190/1920.   
 



Προτείνεται η έγκριση κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 της συµµετοχής 
όλων των µελών του ∆.Σ. της εταιρείας στα ∆ιοικητικά συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων 
συνδεδεµένων εταιρειών.  
 
Θέµα 6ο: Παροχή άδειας για σύναψη συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 23α του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
Προτείνεται η παροχή έγκρισης για την υπογραφή σύµβασης µεταξύ της εταιρείας και ενός 
εκάστου εκ των Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆.Σ. της κ.κ. Γεωργίου Κούµπα και Ουαλίντ 
Άβδου, αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν άδεια Μεσίτη Ασφαλίσεων και είναι δυνατόν να 
µεσολαβούν και ατοµικά στην σύναψη συµβάσεων µε πελάτες, έναντι αµοιβής τους µε τη 
µορφή προµηθείας. Το ύψος της προµήθειάς τους θα υπολογίζεται σε ποσοστό έως 20% επί 
της συνολικής αµοιβής της εταιρείας στις εργασίες στις οποίες διαµεσολάβησαν. 
 
Θέµα 7ο: Εναρµόνιση του καταστατικού της Εταιρείας µε τις διατάξεις του 
κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών και άλλες διατάξεις» ως 
ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Ν. 3884/2010. Τροποποίηση ειδικώτερα των 
άρθρων 8 (∆ικαιώµατα µειοψηφίας), 11 (Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση), 12 
(Πρόσκληση – Ηµερήσια ∆ιάταξη), 13 (Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής 
Συνέλευσης), 14 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), και 16 
(Συζητούµενα Θέµατα – Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης), καθώς και κάθε άλλης 
σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρείας. 
 
Προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 8 (∆ικαιώµατα µειοψηφίας), 11 (Κατάθεση Μετοχών 
– Αντιπροσώπευση), 12 (Πρόσκληση – Ηµερήσια ∆ιάταξη), 13 (Απλή απαρτία και πλειοψηφία 
Γενικής Συνέλευσης), 14 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης) και 16 
(Συζητούµενα Θέµατα – Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης),  του Καταστατικού της Εταιρείας, 
σύµφωνα µε το σχέδιο τροποποίησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 
Περαιτέρω, προτείνεται η ενσωµάτωση των ως άνω τροποποιήσεων στο Καταστατικό της 
Εταιρείας σε ενιαίο κείµενο. 
 
Θέµα 8ο: Υιοθέτηση µέτρων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο α. 47 του Κ.Ν. 2190/1920.  
 
Προτείνεται η αναβολή λήψης οιουδήποτε µέτρου µε την επιφύλαξη να συγκληθεί, εφόσον 
χρειασθεί, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.   
Οι λόγοι που συνηγορούν στην πρόταση αυτή περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω: 

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας κατά την περίοδο 2010 
επιβαρύνθηκαν (ζηµίες προ φόρων 1.350 χιλ. € / ζηµίες µετά φόρων 1.376 χιλ. €) είναι τα 
ζηµιογόνα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα, τα οποία έχουν διαµορφωθεί σε 1.433 χιλ. €.  
Οι ζηµιές των χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων προέρχονται κατά κύριο λόγο από ζηµιές 
πωλήσεων και αποτιµήσεων του εµπορικού χαρτοφυλακίου του οµίλου κατά την 31/12/2010, 
λόγω της πτωτικής πορείας του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  
Αντιθέτως, τα λειτουργικά µεγέθη της εταιρείας παρέµειναν κερδοφόρα. Πιο συγκεκριµένα, ο 
κύκλος εργασιών ανήλθε στα 4.452 χιλ. € έναντι 4.490 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης 
περιόδου, παρουσιάζοντας οριακή µείωση 0,85%. Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 1.829 χιλ. € 
έναντι 1.634 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 11,9%. 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ανήλθαν σε 82 χιλ. € 
έναντι 331 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας µείωση, η οποία 
κατά κύριο λόγο οφείλεται σε ζηµιές αναπροσαρµογής της αξίας των επενδυτικών ακινήτων. 



Τα κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων ανήλθαν σε 452 χιλ. € έναντι 435 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούµενης 
περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9%. 
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι, τα λειτουργικά µεγέθη της εταιρείας λαµβανοµένων 
υπόψη των αρνητικών στοιχείων της Ελληνικής Οικονοµίας, διαµορφώθηκαν σε ικανοποιητικό 
επίπεδο.  
Με βάση τα παραπάνω καθώς και τον προγραµµατισµό της τρέχουσας χρήσης, η εταιρεία 
εκτιµά ότι η καθαρή της θέση θα ενισχυθεί µέσω των θετικών λειτουργικών αποτελεσµάτων 
της, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη πιθανή ανάκαµψη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  
       
Θέµα 9ο: ∆ιάφορα θέµατα – Ανακοινώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


