
 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΤΗΣ 

21.10.2022 

 

 

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως των μετόχων 

καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σε εμφανές σημείο των γραφείων 

της Εταιρείας, ο Πίνακας των Μετόχων, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου 

στην α’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ Α’ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 21ης.10.2022 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΜΕΤΟΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

1 ΙΝΤRUM HELLAS 

A.E.Δ.Α.Δ.Π. 

4.995.600 Δια Ευθυμίας 

Κουτσοβασίλη 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 6.000.000  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 83,26 % 

 

 

 

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει ότι εκ των μετόχων, που είχαν δικαίωμα 

συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση παρίσταται δι’ εκπροσώπου στην α’ 

επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η μέτοχος, που εκπροσωπεί 4.995.600 

μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα. 

Κατόπιν των ανωτέρω επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο 

κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων.  

Μη υποβληθείσης καμίας ενστάσεως η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή 

οριστικού Προεδρείου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, με 

ονομαστική ψηφοφορία και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Νικόλαο 



Κοκκινάκη - Πρόεδρο και Μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ως Γραμματέα-

Ψηφολέκτη την κα Ευθυμία Κουτσοβασίλη -  Αντιπρόεδρο-Διευθύνουσα Σύμβουλο 

και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ Νικόλαος Κοκκινάκης 

αναφέρει ότι μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης 

γνωστοποιήθηκαν τα ακόλουθα:  

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον 

νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη 

συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση 

παρίσταται τελικώς ένας (1) Μέτοχος, συγκεκριμένα παρίσταται δι’ εκπροσώπου η 

εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία 

«INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», η οποία αποτελεί ενεχυρούχο δανειστή των ως 

άνω 4.995.600 μετοχών ποσοστού 83,26% του συνολικού καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, που ανήκουν κατά κυριότητα στους κληρονόμους του 

Γεωργίου Κούμπα, δυνάμει της από 12ης.02.2015 Σύμβασης Ενεχυρίασης Άυλων 

Μετοχών, που υπεγράφη ανάμεσα στον κ Γεώργιο Κούμπα και στην δικαιοπάροχο 

της καθ’ ής Τράπεζα Πειραιώς. Η «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.»  

εκπροσωπείται στη σημερινή α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση από την 

κα Ευθυμία Κουτσοβασίλη, την οποία εξουσιοδότησε ειδικώς με την από 

17η.10.2022 εξουσιοδότηση-επιστολή της, για να συμμετάσχει και να ασκήσει τα 

δικαιώματα ψήφου των 4.995.600 μετοχών, στις οποίες διατηρεί ενέχυρο ως 

αναφέρθηκε ως άνω, στο όνομά και για λογαριασμό της «INTRUM HELLAS 

Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» στην α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 21ης.10.2022.  

Κατόπιν τούτων, αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται απαρτία και είναι δυνατή η λήψη 

αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης κατά τον Νόμο και το 

Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στην ημερήσια διάταξη και 

εξέτασε τα θέματά της: 

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

της χρήσης 2021, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της Συνελεύσεως και διαλογικής συζήτησης, 

αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2021 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 

2021  

Ο Πρόεδρος της ΓΣ εισηγείται την απαλλαγή των μελών του ΔΣ αλλά και του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα 

της χρήσης του 2021. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζεται ομόφωνα η 

έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2021 και απαλλαγή των 

προσώπων που διετέλεσαν Μέλη του Δ.Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εταιρικής  χρήσης, ήτοι από 01/01/2021 έως 31/12/2021 από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης. Επίσης, 

αποφασίζεται ομόφωνα η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της 

εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας 

εταιρικής χρήσης. 

 

 Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 

2022. 

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου αποφασίζεται ομόφωνα για την 

τρέχουσα εταιρική χρήση 2022, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «ΤΜS 

ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ », η οποία εδρεύει στην 

Αθήνα οδός Μιχαλακοπούλου 91  και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό 

Μητρώο της παρ. του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 με Α.Μ.ΣΟΕΛ 166, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 Θέμα 4ο : Έγκριση καταβληθεισών προμηθειών και αμοιβών προς τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για 

το έτος 2022 

Δεδομένου ότι δεν καταβλήθηκαν αμοιβές προς τα μέλη του ΔΣ κατά τη χρήση του 

έτους 2021 ενώ ομοίως δεν χρήζει προέγκριση αυτών για το έτος 2022, οι μέτοχοι, 

ως εκπροσωπούνται, αποφάσισαν ότι δεν χρειάζεται να ληφθεί σχετική απόφαση 

της Γενικής Συνελεύσεως επί του θέματος αυτού.  

 



Θέμα 5ο: Ανανέωση της παρασχεθείσας με την από 29η.10.2021 απόφαση 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας άδειας στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια 

ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών 

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της Συνέλευσης αποφασίζεται 

ομόφωνα η έγκριση της συμμετοχής όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα 

Διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών. 

 

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. 

 Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ                                            ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ  

 


