
Ανακοινώσεις 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 26-
06-2015      
 
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων της χρήσης 2014, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού 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 31.12.2014, αφετέρου της Εκθέσεως διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.  
 
Προτείνονται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2014 και η απαλλαγή των 
προσώπων που διετέλεσαν Μέλη του Δ.Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρικής  χρήσης, ήτοι από 
01/01/2014 έως 31/12/2014 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 2015, και καθορισμός της αμοιβής τους.   
 
Προτείνεται για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 η εκλογή 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 αυτής για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, να 
καθορισθεί βάσει των προβλεπομένων ορίων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
 
Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και προμηθειών προς τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου κατά τη χρήση 2014 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2015. 
 
Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι δεν καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2014 
αμοιβές, παρότι είχε ληφθεί σχετική έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2014, 
και προτείνεται η προέγκριση για την καταβολή συνολικών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. καθαρού 
ποσού έως 300.000 € για το έτος 2015.   
Επίσης, προτείνεται η έγκριση των προμηθειών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2014 σε μέλη 
του Δ.Σ. δυνάμει σχετικής σύμβασης μεσολάβησης που διατηρούν με την εταιρεία, καθαρού 
ποσού 578.367,15 €. 
 
Θέμα 5ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3016/2002.  
 
Προτείνεται η εκλογή νέου Δ.Σ. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. θα έχει ως ακολούθως: 

1. ……….. 
2. ………….. 



3. ……………. 
4. …………….. 
5. ……………… 
6. ………………. 
7. ……………….. 

 
Η θητεία των μελών του νέου Δ.Σ. θα λήξει την 30.6.2018.  
 
 
Θέμα 6ο: Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν 
στα Διοικητικά 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 Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων 
συνδεδεμένων εταιρειών.  
 
Θέμα 7ο: Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
Προτείνεται η παροχή έγκρισης για την υπογραφή των κάτωθι συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν 
στις διατάξεις του α. 23α του Κ.Ν. 2190/1920: 

 Της ανανέωσης της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και ενός εκάστου εκ των Προέδρου 
και Αντιπροέδρου του Δ.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. 

 Της μεταβίβασης στην εταιρεία «ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» του κτιρίου Β ενός 
εξαώροφου ακινήτου που βρίσκεται στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 100 και 
Μαραθωνοδρόμου 83, αποτελουμένου από 33 οριζόντιες ιδιοκτησίες έναντι τιμήματος 
που θα κυμανθεί από 4,5 εκ. € έως 5,1 εκ. €.  

 Την απόκτηση από την εταιρεία «ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 443.165 μετοχών 
της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.», οι οποίες αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 15,96% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, έναντι τιμήματος που θα κυμανθεί 
μεταξύ 4,6 με 5,6 εκ. €. 
 

 
Θέμα 8ο: Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 48 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.   
 
Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. 
 


