
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 
Νίκης 15- Τ.Κ. 105 57 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 3259700 – Fax 210 3259710 – email : ekter@ekter.gr 
 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 24ης Ιουνίου 

2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 
 
 
 Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εταιρία 
γνωστοποιεί το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 
ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση: 
 
_έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (11.250.000) κοινές ονομαστικές 
μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση,  
 
Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:         
 
ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) 
Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 201 μετά των επ’ 
αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών 
Καταστάσεων της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2010, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις ΧΧΧΧΧΧ2011 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο   : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και 
του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την 
άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρηση 2010. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως οι 
Μέτοχοί της αποφασίσουν κατ’ άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 την απαλλαγή των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 
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ΘΕΜΑ 3ο: Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβούλιο της 
εταιρείας για την χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για 
τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2011 έως 31.12.2011. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2010 καθώς και την 
προέγριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2011. 
 
ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Ελεγκρικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού 
Ελεγκτή) για τη χρήση 2011 και καθορισμός αμοιβής τους. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα 
προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της εταιρείας BDO ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ  Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Πατησίων 81 & Χέυδεν) με ΑΜ ΣΟΕΛ 
111 για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
της Εταιρείας  για την εταιρική χρήση 2011, και ειδικότερα τους ΧΧΧΧΧΧ [ονομ/μο, 
ΑΜΣΟΕΛ) (ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή) και ΧΧΧΧ [ονομ/μο, ΑΜΣΟΕΛ) (ως 
αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή). Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών προτείνονται 
να καθορισθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο. 
. 
ΘΕΜΑ 5 ο : Διάφορες Ανακοινώσεις 
 
Θα συζητηθούν διάφορες ανακοινώσεις. 
 
 


