
 

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως  

της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των μετόχων της 11
ης

 Μαΐου 2015,  

σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που 

αφορούν στην εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες) ενεκρίθησαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 27
ης

 Μαρτίου 2015 και δημοσιεύθηκαν νομίμως τόσο στην 

νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και στο διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς στην οποία 

διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας.       

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που 

αφορούν στην χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) καθώς και συνολικά της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που 

περιλαμβάνει και την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών, όπως επίσης και η έγκριση 

της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή που τις 

συνοδεύουν.       

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2014 

(01.01.2014-31.12.2014) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που 

δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές καθώς και την ετήσια 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27
ης

 Μαρτίου 2015, και την από 30 Μαρτίου 2015 Έκθεση Ελέγχου του 

Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Πετράκη αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

που αφορούν  στην εταιρική χρήση 2014.     

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως 

για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

της χρήσης 2014. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 



 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων και 

συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την 

εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και για τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.  

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση του Πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και της 

πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.  

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την 

διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και ειδικότερα 

ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης 

χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014).  

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και 

εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 2015 (01.01.2015-

31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, ως 

Ελεγκτική εταιρεία της χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων 

(εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας την Ελεγκτική Εταιρεία «ΤΜS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με ΑΜ ΣΟΕΛ 166 η οποία θα προβεί και στην έκδοση του αντίστοιχου 

ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 65Α ν. 4174/2013.  

Ως αμοιβή της Ελεγκτικής Εταιρείας ορίζεται το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της Εταιρείας «ΤΜS 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» .  

Επίσης η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως 

άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της 

αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2014, καθώς επίσης και να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση-

εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.              

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Χορήγηση εγκρίσεως - αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 προς τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση 

Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 



 

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, 

την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

τους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου 

(υφιστάμενες ή και μελλοντικές) που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.   

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και καθορισμός νέων 

αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015.   

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, 

αφενός μεν την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

κατά την διάρκεια της χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, 

αφετέρου δε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά  την  

χρήση 2015 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.  

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση κατάρτισης συμβάσεως αγοραπωλησίας ακινήτου μεταξύ της Εταιρείας και προσώπου του 

άρθρου 23α του κ.ν.2190/1920.  

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3  των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων 

την, την έγκριση κατάρτισης συμβάσεως αγοράς εκ μέρους της Εταιρείας ακινήτου (αυτοτελούς κτιρίου  συνολικής 

επιφανείας 5.449,91 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένου επί οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 3.082,76 τετραγωνικών 

μέτρων) , το οποίο ευρίσκεται στη Μεταμόρφωση Αττικής επί του 12
ου

 χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, αντί 

συνολικού τιμήματος  όχι  ανώτερου των 4.100.000 Ευρώ,  μην συμπεριλαμβανομένων των Φόρων Μεταβίβασης 

και τυχόν τελών τακτοποίησης που προκύψουν, από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «REVON ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο που 

ελέγχεται από τον κ. Νικόλαο Βογιατζόγλου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

Εταιρείας.  

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο είναι αυτό  στο οποίο η Εταιρεία στεγάζει τις κύριες εγκαταστάσεις  της , 

δυνάμει μισθωτηρίου συμβολαίου, ενώ παράλληλα έχει συνταγεί και σχετική έκθεση αποτίμησης  της αξίας αυτού.        

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Διάφορες Ανακοινώσεις. 

 

 


