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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

 

ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

 

 

Καηά ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο "CENTRIC ΤΜΜΕΣΟΥΩΝ 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ", πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 26.6.2014 θαη ώξα 10:00 π.κ., 

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

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

πνζνζηό 24,03865% ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο 

Δηαηξίαο, απνθαζίζηεθαλ νκόθσλα ηα εμήο: 

 

1) Δγθξίζεθαλ νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ νη Δηήζηεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, όπσο θαη νη Δλνπνηεκέλεο ηεο ππό 

ζπδήηεζε Χξήζεο (από 1-1-2013 κέρξη θαη 31-12-2013), θαζώο θαη νη Δθζέζεηο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο 

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1.1.2013-31.12.2013, 

αιιά θαη νη αλακνξθσκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 κεηά ηελ 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή κε αλαδξνκηθή ηζρύ ηνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζην 

Πξνζσπηθό».  

 

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

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη νη νξθσηνί ειεγθηέο ηεο Δηαηξίαο από θάζε επζύλε 

απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα (δηαρείξηζε) ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1.1.2013-

31.12.2013 θαη εγθξίζεθαλ νη δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο θαη νη πξάμεηο εθπξνζώπεζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

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

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

ρξήζε 2014, ε ειεγθηηθή εηαηξία ΩΜΔΓΑ ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΙΣΔ Α.Δ.  

(ΑΜ/ΔΛΣΔ 041) 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) Δγθξίζεθαλ νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ νη ακνηβέο 

(απνδεκηώζεηο) ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο πνπ 

θαηαβιήζεθαλ θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε 1.1.2013-31.12.2013, θαη νη κέρξη ζήκεξα 

πξνθαηαβιεζείζεο ζηα κέιε ηνπ Γ ακνηβέο πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε 1.1.2014 – 

31.12.2014. Σέινο, πξνεγθξίζεθαλ νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ 

κεηόρσλ, νη ακνηβέο (απνδεκηώζεηο) ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα 

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

εηαηξηθήο ρξήζεο κέρξη θαη ηε ζύγθιεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

έηνπο 2015.  

 

5) Δγθξίζεθαλ νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ όπσο 

παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνύληαη νη αλαπιεξώζεηο ησλ παξαηηεζέλησλ 

αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ θ.θ. Γξεγνξίνπ Βόηζηθα θαη Φσηεηλήο 

αξαληάθνπ από ηνπο Γεώξγην Σζαγθιή θαη Μαξία Αζιαλίδε γηα ην ππόινηπν ηεο 

ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

6) Δθιέρηεθαλ νκόθσλα από ην ζύλνιν ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ όπσο 

παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνύληαη σο κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 37, 



Ν. 3693/2008 νη θ.θ. Δκκαλνπήι Βιαζεξόο, Καιπςώ Κνληνγηάλλε θαη Μαξία 

Αζιαλίδε.  

 

 

  

 

 

 


