
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την 

επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ  η οποία προσκλήθηκε να 

συγκληθεί στις  28ης Ιουνίου 2012 ηµέρα Πέµπτη ώρα 09.00 στα γραφεία της εταιρίας 12ο 

χλµ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαµίας Μεταµόρφωση Αττικης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

(Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιηµένων Οικονοµικών 

Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του 

Ορκωτού Ελεγκτή . 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα 

πεπραγµένα της χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011). 

3. Λήψη απόφασης περί µη διανοµής κερδών της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011)  

4. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωµατικού για την χρήση 2012 για τον έλεγχο των ενοποιηµένων και 

µη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και καθορισµός αµοιβής αυτών. 

5. Προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους 

κατά το έτος 2012 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

6. Χορήγηση αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους 

∆ιευθυντές, προκειµένου να µετέχουν σε διοικητικά συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους 

ή παρεµφερείς σκοπούς . 

7. Προέγκριση και καθορισµός αµοιβής των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2012 που παρέχουν 

υπηρεσίες στην Εταιρεία. Λήψη απόφασης για την καταβολή µισθών, αµοιβών  και αποζηµιώσεων σε µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία, καθορισµός του ποσού των αµοιβών και 

αποζηµιώσεων και όλων των σχετικών θεµάτων, όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων καταβολής των και 

έγκριση και προέγκριση της καταβολής των στα δικαιούµενα πρόσωπα.   

8. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και καθορισµός ιδιοτήτων εκάστους µέλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήµερα . 

9. Εκλογή µελών της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 Ν .3693/2008 ως ισχύει σήµερα . 

10. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ποσού 1.012.000,00 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση από το λογαριασµό 

αποθεµατικών «Υπέρ το Άρτιο» και µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των υφισταµένων µετοχών της εταιρίας από 

0,60 ευρώ σε 0,76 ευρώ , ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, µε µείωση της 

ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 0,76 ευρώ σε 0,60 ευρώ και επιστροφή του ποσού της µείωσης του κεφαλαίου 

στους µετόχους µε καταβολή µετρητών, κατά τις κείµενες διατάξεις. Παροχή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας των αναγκαίων  εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και 

µειώσεως  του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

11. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 περί µετοχικού κεφαλαίου του 

καταστατικού της εταιρίας . 

12. Λήψη αποφάσεως περί της συγχωνεύσεως µε απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας της εταιρίας µας µε την 

επωνυµία Organizer Stores Α.Ε . 

13. Λήψη αποφάσεως για την τροποποίηση του άρθρου 14 περί σύνθεσης και θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

εταιρίας 

14. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, λόγω ενάρµονισής του µε το Νόµο 3884/2010 

και ειδικότερα την τροποποίηση των άρθρων 28, 30-34, τη διαγραφή των άρθρων 27, 29, 40-43 και την θέση νέου 

άρθρου 38 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και την αναρίθµηση αυτού.  



 

15. Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείµενο και παροχή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας της 

σχετικής  εξουσιοδότησης 

16. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις . 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

1. Σύνολο µετοχών εταιρίας και δικαιωµάτων ψήφου  

6.325.000 κοινές µετοχές µε ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου. 

Κατηγορία : Κοινές µετοχές. (∆εν υπάρχουν άλλες κατηγορίες µετοχών) 

2. Έγγραφα που θα υποβληθουν στην Γενικη Συνέλευση 

Το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων σε ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη µορφή, η έκθεση 

διαχείρισης, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, η ετήσια οικονοµική έκθεση για την εξεταζόµενη χρήση 

έτους 2011. 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Προτείνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο η έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σε 

ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη µορφή, η έγκριση των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του 

ορκωτού ελεγκτή και η ετήσια οικονοµική έκθεση 2011 χωρίς καµία τροποποίηση επ’ αυτών. 

ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Προτείνεται η απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ενός εκάστου των µελών του ξεχωριστά καθώς 

και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί του ισολογισµού και της εν γένει διαχειρίσεως της 

υπόλογου χρήσεως από 1.1.2011 έως 31.12.2011. 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Προτείνεται να µη γίνει διανοµή των κερδών της χρήσεως 2011.  

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Προτείνεται η εκλογή και ανάθεση του ελέγχου για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 

31ης ∆εκεµβρίου 2012 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «DELTA Ανώνυµη Εταιρεία 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» µε ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 153. Επίσης θα προταθεί ο καθορισµός της αµοιβής των 

ελεγκτών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις διατάξεις των παραγραφών 5 και 6 του άρθρου 18 του ν. 

2231/1994 και στον Κανονισµό Αµοιβών του ΣΟΕΛ. 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑTΟΣ  

Προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας για να καταβάλλει παροχές 

επιβράβευσης (bonus) κατά την κρίση και διακριτική του ευχέρεια να καταβάλει παροχές επιβράβευσης 

σε  στελέχη της Εταιρίας για τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2012 και ανάλογα µε ποιοτικά 

και ποσοτικά κριτήρια, που θα καθορίσει.  Προτείνεται η καταβολή ποσού µέχρι ποσοστού 3% επί των 

πωλήσεων της εταιρίας σε µη ενοποιηµένη µορφή και όχι ανώτερο των ευρώ 100.000,00€ .  

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ   ΘΕΜΑTΟΣ  

Προτείνεται η παροχή δικαιώµατος σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους ∆ιευθυντές διενέργειας 

πράξεων αναγόµενων στους σκοπούς της εταιρίας καθώς επίσης και να συµµετέχουν σε άλλες εταιρείες, 

ήτοι σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή µε οποιονδήποτε τρόπο στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών, µε τον ίδιο η 



 

παρεµφερή σκοπό και ενδεικτικά σε ανώνυµες εταιρίες, σε εταιρίες περιορισµένης ευθύνης ως εταίροι 

και διευθυντές καθώς και σε προσωπικές εταιρίες κάθε µορφής και σκοπού.  

Η άδεια παρέχεται προκειµένου τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι διευθυντές της εταιρίας να 

µπορούν να συµµετέχουν στην διοίκηση εταιριών που θα είναι η θα καταστούν θυγατρικές η εξαρτηµένες 

η συνδεδεµένες µε την εταιρία η σε εταιρίες στις οποίες ήδη συµµετέχουν καθ οιονδήποτε τρόπον.  

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΒ∆ΟΜΟΥ ΘΕΜΑTΟΣ  

Προτείνεται έγκριση των καταβαλλόµενων αποδοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που είναι και 

υπάλληλοι της εταιρίας , και η καταβολή ποσού ευρώ 18.000 δέκα οκτώ χιλιάδων µηνιαίως από 

01.01.2012 στον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρίας κ. Νικόλαο Βογιατζόγλου για τις 

παρεχόµενες υπ αυτού υπηρεσίες και την εργασία του προς την εταιρία και ευρώ 8.000 ευρώ µηνιαίως 

στην Άννα Βογιατζόγλου  από 01.01.2012 και εφεξής και για ολόκληρη την θητεία του διοικητικού 

συµβουλίου ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πέραν του µισθού της ως υπαλλήλου και ποσό έως 

20.000 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Προτείνεται η έγκριση καταβολής αµοιβών σε στελέχη και ανεξάρτητους συνεργάτες της 

εταιρίας µέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ.  

ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΓ∆ΟΟΥ ΘΕΜΑTΟΣ  

Προτείνονται ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πενταετή θητεία τα παρακάτω πρόσωπα µε την 

έναντι ενός εκάστου ιδιότητα ήτοι : 

•  Νικόλαος Βογιατζόγλου του ∆αµιανού, Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος ,Εκτελεστικό µέλος 

•  Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Αντιπρόεδρος ,Εκτελεστικό Μέλος 

• Ανδρέας Τσεπερης του Γεωργίου, Εκτελεστικό µέλος  

• ∆ηµήτριος Γιαννουλόπουλος  του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

• Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.  

• Γεώργιος Μπακάκος του Κωνσταντίνου,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

• Ανδρέας Σταµόπουλος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΘΕΜΑTΟΣ  

Η Γενική Συνέλευση µε οµοφωνία των παριστάµενων ήτοι µε απαρτία ……… ψήφων, που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό …..% επί του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας προτίθεται να εκλέξει ως µέλη της 

Ελεγκτικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου  37 και εποµ του Ν. 3693/2008 τους 

εξής: 

1. Ανδρέα Σταµόπουλο, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

2. Γεώργιος Μπακάκος του Κωνσταντίνου,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

3.  ∆ηµήτρη Γιαννουλόπουλο , Μη εκτελεστικό µέλος 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΕΚΑΤΟΥ ΘΕΜΑTΟΣ  

Προτείνεται η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 1.012.000,00 ευρω από τον λογαριασµό 

αποθεµατικών «Υπέρ το Αρτιον» µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των υφιστάµενων µετοχών από 0,60 

ευρω που είναι σήµερα σε 0,76 ευρω και συγχρόνως ισόποση µείωση µε επιστροφή στους µετόχους του 



 

ποσού της µείωσης ήτοι 0,16 ευρώ ανά µετοχή µε καταβολή µετρητών µετά την έγκριση της 

τροποποίησης και την τήρηση όλων των κατά νόµον διατυπώσεων. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα 

γνωστοποιηθεί όπως προβλέπεται. 

Η γενική συνέλευση παρέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την εξουσιοδότηση για την υλοποίηση της 

παρούσης αποφάσεως και την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται.  

  

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΥ ΘΕΜΑTΟΣ  

Το σχέδιο της σχετικής απόφασης έχει ως ακολούθως : 

....« Με απόφαση της από 28.06.2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, το µετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.012.000,00 ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής η 

οποία ανήλθε σε ευρώ 0,76. Με την ίδια απόφαση το µετοχικό κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό της 

αυξήσεως ήτοι κατά ποσό 1.012.000,00 ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,76 

ευρώ στο ποσό των 0,60 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της µείωσης του κεφαλαίου στους 

µετόχους της εταιρείας µε καταβολή µετρητών.  

Μετά ταύτα το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 3.795.000,00 ευρώ διαιρούµενο σε 6.325.000 

µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβληµένο » 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΥ ΘΕΜΑTΟΣ  

Προτείνεται η συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής µας εταιρίας µε την επωνυµία Organizer 

Stores Α.Ε.  

Το σχέδιο της απόφασης έχει ως εξής: Η γενική συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει την έναρξη και την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης µε απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας µε την διαδικασία 

που θα επιλέξει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΕΚΑΤΟΥΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑTΟΣ  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού περί σύνθεσης 

και θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας 

Το σχέδιο της σχετικής απόφασης έχει ως ακολούθως : 

«∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 14 

Σύνθεση και θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Η εταιρία διοικείται υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής απαρτιζόµενου από επτά (7) κατ ελάχιστον 

και µέχρι δέκα πέντε (15) κατ ανώτατο όριο µελών, προερχόµενου εκ των µετόχων η και µη µετόχων του 

ακριβούς αριθµού τούτων οριζόµενων εκάστοτε δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. 

2.Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της 

Εταιρίας, µε πενταετή θητεία δυνάµενη να παραταθεί µέχρι της εκλογής του νέου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει µετά την λήξη της 

θητείας του δια µυστικής ψηφοφορίας και κατ’ απόλυτη πλειοψηφία σε καµία όµως περίπτωση δεν 

µπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία. 



 

3- Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλέγουν. 

4- Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να εκλεγεί και νοµικό πρόσωπο. 

5- Επιτρέπεται προκειµένου για την εκλογή µελών, να προτείνονται υποψήφιοι βάσει καταλόγων εκ των 

οποίων και εκλέγονται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την αναλογία ψήφων που παίρνει κάθε 

κατάλογος. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.» 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΕΚΑΤΟΥΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑTΟΣ  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, λόγω ενάρµονισής του 

µε το Νόµο 3884/2010 και ειδικότερα την τροποποίηση των άρθρων 28, 30-34, τη διαγραφή των άρθρων 27, 

29, 40-43 και την θέση νέου άρθρου 38 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και την αναρίθµηση όλου του 

καταστατικού. 

 
 

ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΕΚΑΤΟΥΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑTΟΣ  

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις του καταστατικού η γενική συνέλευση παρέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

την σχετική εξουσιοδότηση για την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείµενο και την τήρηση όλων 

των διαδικασιών που προβλέπονται.  

  

Τέλος θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις. 

 

Τα παραπάνω αποτελούν σχέδιο πρότασης προς την Γενική Συνέλευση η οποία µπορεί να αποφασίσει 

διαφορετικά. 


