ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
Ε∆ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,

προσκαλεί

τους Μετόχους της, σύµφωνα µε το ν.2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών, όπως ισχύει σήµερα
και το Καταστατικό της Εταιρείας, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής
(6/5/2011), σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουνίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στη
Θεσσαλονίκη, στο αµφιθέατρο της αποθήκης ∆’ στην Α΄ Προβλήτα Λιµένος, µε θέµατα Ηµερήσιας
∆ιάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

∆ΙΑΤΑΞΗ

1.Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονοµικής ΄Εκθεσης της Εταιρείας για την 11η
εταιρική χρήση (01-01-2010 έως 31-12-2010).
2.∆ιάθεση Ετησίων Κερδών και απόφαση περί διανοµής µερίσµατος στους µετόχους της
Εταιρείας.
3.Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της 11ης εταιρικής χρήσης.
4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2011 και έγκριση των αµοιβών τους.
5. Έγκριση αµοιβών - αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν στα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας
κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2010 και προέγκριση των αµοιβών αποζηµιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόµενη χρήση.
.
6.∆ιάφορες Ανακοινώσεις.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν
και προστέθηκαν αντιστοίχως µε τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία
ενηµερώνει του µετόχους για τα εξής:
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∆ικαίωµα Συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συµµετάσχει όποιος
εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του Συστήµατος Αΰλων 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 της Ε.Χ.Α.Ε.
Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται στις 3/6/2011, ήτοι κατά την έναρξη της πέµπτης
(5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ηµεροµηνία
Καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε την µετοχική
ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 3/6/2011, ήτοι την τρίτη (3η)
ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική
Συνέλευση µόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την ως άνω ηµεροµηνία
καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του άρθρου 28α του ΚΝ
2190/1920, οι µέτοχοι µετέχουν στην Τακτική 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. Η εξ αποστάσεως συµµετοχή των
µετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατή. Κάθε µετοχή δίνει δικαίωµα µιας ψήφου.

∆ιαδικασία για την άσκηση δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπων

Οι δικαιούχοι

µέτοχοι

µπορούν

να

συµµετέχουν

στην Τακτική Γενική

Συνέλευση

αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Κάθε µέτοχος
µπορεί να διορίζει µέχρι 3 αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση
ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει
µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς
αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει το µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους
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 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, δηλ. στις 3/6/2011.
Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισµό αντιπροσώπου είναι διαθέσιµο στους µετόχους
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thpa.gr και σε έγχαρτη µορφή από το Τµήµα
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Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στην διεύθυνση, εντός
ος

λιµένος (Πύλη 11), κτίριο Τεχνικής Υποστήριξης, 2 όροφος.
Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη
της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριµένο γεγονός το οποίο
µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγησή του κινδύνου να εξυπηρετεί ο
αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του 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 τον µέτοχο αυτόν, β) είναι µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της διοίκησης γενικά 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 περιπτώσεις α έως γ.

∆ικαιώµατα µειοψηφίας των µετόχων.

1. Η Εταιρεία ενηµερώνει τους µετόχους ότι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 39 του
ΚΝ 2190/1920 µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να εγγράψει πρόσθετα
θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης
που πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση ήτοι µέχρι τις 24/5/2011.
Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη πρέπει να
συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση
σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920.
Η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη
ηµερήσια διάταξη, στις 26/5/2011, ήτοι δέκα τρεις (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της
Γενικής Συνέλευσης 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 κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.
2. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο µέχρι την 2/6/2011, ήτοι έξι
(6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια
αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια
διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι τις 1/6/2011, ήτοι επτά
(7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.
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Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον
πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι µέχρι τις 2/6/2011 2011,το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις
υποθέσεις της Εταιρείας στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται
ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι µέχρι τις 2/6/2011, και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να
αποδεικνύουν τη µετοχική ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την
άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόµιση βεβαίωσης
από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της µετοχικής
ιδιότητας µε ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συµπεριλαµβανοµένης της
πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου
και του σχεδίου απόφασης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική
µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.thpa.gr).
Οι ενδιαφερόµενοι µέτοχοι δύνανται να λαµβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και
σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
προσερχόµενοι στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της
ος

Εταιρείας στην διεύθυνση, εντός λιµένος (Πύλη 11), κτίριο Τεχνικής Υποστήριξης, 2 όροφος.
Θεσσαλονίκη, ή επικοινωνώντας µε το παραπάνω τµήµα στο τηλέφωνο 2310/593320,134.
6 Μαΐου 2011
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Συνολικός αριθµός Μετοχών και δικαιωµάτων Ψήφου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφο
3β του κ.ν. 2190/1920 ότι κατά την 17/5/2011 ήτοι κατά την ηµεροµηνία της Πρόσκλησης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8/6/2011, ο συνολικός αριθµός των µετοχών της Εταιρίας
και των δικαιωµάτων ψήφου είναι 10.080.000.
Η Εταιρία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία µετοχών πλην των ως άνω κοινών ονοµαστικών
µετά ψήφου µετοχών.

Θεσσαλονίκη 17/5/2011
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(Για φυσικά πρόσωπα)
Έντυπο διορισµού αντιπροσώπου
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Προς την
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Α΄Προβλήτα, εντός Λιµένος, κεντρικό κτίριο διοίκησης
54110 Θεσσαλονίκη
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος …………………….. του …………………………, κάτοικος ………………, οδός
……………….. αρ. ………………, µε τηλ. επικοινωνίας …………….., µε αριθµό µερίδας ΣΑΤ
………………… και µε αριθµό µετοχών ……………………………..
δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία
θα συνέλθει την 8η Ιουνίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00., στο αµφιθέατρο της Αποθήκης ∆’ στην
Α’ Προβλήτα, εντός λιµένος και µε την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την / τους
α) ………………………… του …………………………, κάτοικος ………………, οδός ……………….. αρ.
……………… µε το ………………… Α∆Τ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. ………………… την
………………..,
β) ………………………… του …………………………, κάτοικος ………………, οδός ……………….. αρ.
……………… µε το ………………… Α∆Τ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. ………………… την
………………..,
γ) ………………………… του …………………………, κάτοικος ………………, οδός ……………….. αρ.
……………… µε το ………………… Α∆Τ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. ………………… την
………………..,
ο /οι οποίος /οποίοι εξουσιοδοτώ/ εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται εντέλλονται όπως ενεργώντας
έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύµπραξη άλλου να παραστεί /παραστούν και να µε αντιπροσωπεύσει/
αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω γενική Συνέλευση και να ψηφίσει / ψηφίσουν στο όνοµα και για
λογαριασµό µου κατά την εύλογη κρίση του/τους και προς το συµφέρον της Εταιρείας για όλα τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης, να ασκήσει /ασκήσουν κάθε δικαίωµα µου κατά την κρίση του /τους και εν γένει
να προβεί/ προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόµιµη συµµετοχή µου στη Γενική Συνέλευση.
Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του /των αντιπροσώπου /αντιπροσώπων µου η
οποία θα λάβει χώρα σύµφωνα µε την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόµιµη, έγκυρη
και ισχυρή.
Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης
ισχύει /δεν ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, µετά διακοπήν ή µετ’ αναβολήν αυτής σύµφωνα µε
την πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.
_____________________
(τόπος, ηµεροµηνία)
_______________________
(υπογραφή)
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(για νοµικά πρόσωπα)
Έντυπο διορισµού αντιπροσώπου
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Προς την
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Α΄Προβλήτα, εντός Λιµένος, κεντρικό κτίριο διοίκησης
54110 Θεσσαλονίκη
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος …………………….. του …………………………, κάτοικος ………………, οδός
……………….. αρ. ………………, µε τηλ. επικοινωνίας ……………..µε την ιδιότητα του νοµίµου
εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία ……………………, έδρα ……………….,
οδός……………………, αριθµ……………….., ΑΦΜ ……………….. µε αριθµό µερίδας ΣΑΤ
………………… και µε αριθµό µετοχών ……………………………..
δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία
θα συνέλθει την 8η Ιουνίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.µ., στο αµφιθέατρο της Αποθήκης∆’
στην Α’ Προβλήτα, εντός λιµένος και µε την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την / τους
α) ………………………… του …………………………, κάτοικος ………………, οδός ……………….. αρ.
……………… µε το ………………… Α∆Τ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. ………………… την
………………..,
β) ………………………… του …………………………, κάτοικος ………………, οδός ……………….. αρ.
……………… µε το ………………… Α∆Τ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. ………………… την
………………..,
γ) ………………………… του …………………………, κάτοικος ………………, οδός ……………….. αρ.
……………… µε το ………………… Α∆Τ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. ………………… την
………………..,
ο /οι οποίος /οποίοι εξουσιοδοτώ/ εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται εντέλλονται όπως ενεργώντας
έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύµπραξη άλλου να παραστεί /παραστούν και να µε αντιπροσωπεύσει/
αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω γενική Συνέλευση και να ψηφίσει / ψηφίσουν στο όνοµα και για
λογαριασµό µου κατά την εύλογη κρίση του/τους και προς το συµφέρον της Εταιρείας για όλα τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης, να ασκήσει /ασκήσουν κάθε δικαίωµα µου κατά την κρίση του /τους και εν γένει
να προβεί/ προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόµιµη συµµετοχή µου στη Γενική Συνέλευση.
Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του /των αντιπροσώπου /αντιπροσώπων µου η
οποία θα λάβει χώρα σύµφωνα µε την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόµιµη, έγκυρη
και ισχυρή.
Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης
ισχύει /δεν ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, µετά διακοπήν ή µετ’ αναβολήν αυτής σύµφωνα µε
την πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.
_____________________
(τόπος, ηµεροµηνία)
(ονοµατεπώνυµο νοµίµου εκπροσώπου)
& σφραγίδα
_______________________
(υπογραφή)
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ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 8/6/2011
ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση της ετήσιας οικονοµικής Έκθεσης της 11ης εταιρικής χρήσης της Ο.Λ.Θ.
Α.Ε. για την περίοδο από 1/1/2010 έως 31/12/2010.
ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί των
πεπραγµένων της ως άνω χρήσης , η οποία συµπεριλαµβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης
σύµφωνα µε το άρθρο 43α παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχου του
Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα / µε πλειοψηφία …% επί του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της
εταιρικής χρήσης 01/01/2010-31/12/2010 της Εταιρίας.
ΘΕΜΑ 2ο ∆ιάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2010 µέχρι
31/12/2010.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα / µε πλειοψηφία …% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας την πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για διανοµή ποσού 2.116.800€ ως µέρισµα ήτοι τη διανοµή
ποσού 0,21 ευρώ ανά µετοχή και µετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 21% (Ν.3943/2011), σε καθαρό
πληρωτέο µέρισµα ανά µετοχή ανερχοµένου τελικά σε 0,1659 €.
ΘΕΜΑ 3ο Απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της 11ης εταιρικής χρήσης
(1/1/2010 - 31/12/2010).
Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε οµόφωνα /µε
πλειοψηφία ------% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ύστερα από ειδική
ψηφοφορία που πραγµατοποιήθηκε µε ονοµαστική κλήση κάθε παρισταµένου µετόχου ή αναπληρωτή
αυτού:
1)τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων που λειτούργησαν το 2010
2) Τους Ελεγκτές της 11ης΄ Εταιρικής Χρήσης (1/1/2010-31/12/2010) που εξελέγησαν από την Τακτική
Γενική Συνέλευση των µετόχων της 28ης Μαΐου 2010
ΘΕΜΑ 4ο Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωµατικών, της εταιρικής χρήσης
από 1/1/2011 µέχρι 31/12/2011 και καθορισµός της αµοιβής τους
Η Γενική Συνέλευση, µετά από πρόταση του ∆Σ της εταιρίας, κατόπιν νόµιµης ψηφοφορίας αποφάσισε µε πλειοψηφία
………….. εκπροσωπούµενων µετοχών και ψήφων ήτοι µε πλειοψηφία ………………% εκπροσωπούµενων µετοχών την
ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, η οποία
εδρεύει…………..
Όρισε δε ως αµοιβή το ποσό τις ------------- (€ ---------) ευρώ πλέον Φ.Π.Α σύµφωνα µε τη σχετική προσφορά της
ΘΕΜΑ 5ο. Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 2010, σύµφωνα µε τα άρθρο
24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση
2011.
Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα /µε πλειοψηφία …% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας ενέκρινε όλες τις αµοιβές – αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν το 2010 στον Πρόεδρο του ∆.Σ.,
στον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ., στο ∆/ντα Σύµβουλο της Εταιρείας, στα µέλη του ∆.Σ. και στα µέλη της
τριµελούς Ελεγκτικής Επιτροπής του Ν.3016/2002 και παρείχε προέγκριση για τις αµοιβές &
αποζηµιώσεις της χρήσης του 2011.
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