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ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

 

 

Καηά ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο "CENTRIC ΤΜΜΕΣΟΥΩΝ 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ", πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 30.6.2012 θαη ώξα 10:00 π.κ., 

ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο Εηαηξίαο ζην Μνζράην Αηηηθήο, επί ηεο νδνύ 

Μαθξπγηάλλε αξ. 20, θαη ζηελ νπνία παξαζηάζεθαλ κέηνρνη, πνπ εθπξνζσπνύζαλ 

πνζνζηό 24,27% ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο 

Εηαηξίαο, απνθαζίζηεθαλ νκόθσλα ηα εμήο: 

 

1) Εγθξίζεθαλ νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ νη Εηήζηεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Εηαηξίαο, όπσο θαη νη Ελνπνηεκέλεο ηεο ππό 

ζπδήηεζε Φξήζεο (από 1-1-2011 κέρξη θαη 31-12-2011), θαζώο θαη νη Εθζέζεηο 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ ηεο Εηαηξίαο γηα ηηο 

Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1.1.2011-31.12.2011.  

 

2) Απαιιάρζεθαλ νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ ηα κέιε 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη νη νξθσηνί ειεγθηέο ηεο Εηαηξίαο από θάζε επζύλε 

απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα (δηαρείξηζε) ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1.1.2011-

31.12.2011  θαη εγθξίζεθαλ νη δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο θαη νη πξάμεηο εθπξνζώπεζεο 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 

3) Εθιέρζεθε νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ γηα ηνλ 

ηαθηηθό έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηε 

ρξήζε 2012, ε ειεγθηηθή εηαηξία BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. (ΑΜ/ΣΟΕΛ 148) θαη 

απνθαζίζηεθε πσο ε ακνηβή ησλ ειεγθηώλ απηώλ πνπ ζα νξίζεη κε κεηέπεηηα 

επηζηνιή ηεο ε ειεγθηηθή εηαηξία, ζα θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο 

εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο.             

 

4) Εγθξίζεθαλ νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ νη ακνηβέο 

(απνδεκηώζεηο) ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Εηαηξίαο πνπ 

θαηαβιήζεθαλ θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε 1.1.2011-31.12.2011, θαη νη κέρξη ζήκεξα 

πξνθαηαβιεζείζεο ζηα κέιε ηνπ ΔΣ ακνηβέο πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε 1.1.2012 – 

31.12.2012. Τέινο, πξνεγθξίζεθαλ νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ 

κεηόρσλ, νη ακνηβέο (απνδεκηώζεηο) ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα 

ηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε θαη νη ακνηβέο απηώλ από ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο 

εηαηξηθήο ρξήζεο κέρξη θαη ηε ζύγθιεζε ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ 

έηνπο 2013.  

 

5) Εγθξίζεθε νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ ε θαηάξηηζε 

ζπκβάζεσλ κεηαμύ ηεο Εηαηξίαο θαη εηαηξηώλ ζπκθεξόλησλ κειώλ ηνπ ΔΣ 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 23α ηνπ λ. 2190/1920. 

 



6) Εγθξίζεθε νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ ε αλάθιεζε 

ηεο από 28/3/2011 απόθαζεο ηεο Α’ Επαλαιεπηηθήο έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξίαο πεξί απνθηήζεσλ ηδίσλ κεηνρώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 

16 ηνπ θ.λ.2190/1920. 

  

7) Εγθξίζεθε νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 16 ηνπ λ. 2190/1920 ε θηήζε από ηελ Εηαηξία θαη’ αλώηαην όξην 9.000.000 

ίδησλ κεηνρώλ κε θαηώηαηε αμία απόθηεζεο 0,01 ΕΥΡΩ / κεηνρή ελώ σο  αλώηαηε 

αμία απόθηεζεο νξίζηεθε ην πνζό ηνπ 1 ΕΥΡΩ / κεηνρή. Η ελ ιόγσ έγθξηζε 

ρνξεγήζεθε γηα δηάξθεηα 24 κελώλ. 

 

 

  

 

 

 


