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«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως  

της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021, 

σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 

 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών 

και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) καθώς 

και της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του 

Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την εν λόγω χρήση. 

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

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

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) ενεκρίθησαν από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 28ης Απριλίου 2021 

και δημοσιεύθηκαν στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της 

Εταιρείας (www.voyatzoglou.gr), ενώ υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

(εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 

(01.01.2020-31.12.2020) καθώς και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που 

περιλαμβάνει και την εκ του νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση 

αυτών, καθώς επίσης και η έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που τις συνοδεύουν.  

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..….% επί των εκπροσωπουμένων 

μετοχών και ψήφων τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και 

ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) 

και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που 

δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν κατά τα ως άνω αναφερόμενα, καθώς και την ετήσια 

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου 

στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 και την από 28 Απριλίου 

2021 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Νικολάου Ιωάννου 

αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική 

χρήση 2020. 

 

Θέμα 2ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής 

Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).    

Απαιτούμενη απαρτία: -  
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Απαιτούμενη πλειοψηφία: -  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά 

την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, υπεβλήθη στο σώμα των 

μετόχων και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την 

εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.voyatzoglou.gr), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και 

εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου 

κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020.   

 

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών 

της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της 

κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 

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

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

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων 

μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των 

μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε 

την 31.12.2020, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας 

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης 

εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 

(01.01.2020-31.12.2020) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων 

μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2020 

(01.01.2020-31.12.2020) και ειδικότερα ενέκρινε τη μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε 

μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας, από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2020, 

με σκοπό τη θωράκιση από οικονομικής απόψεως της Εταιρείας και την ενδυνάμωση της 

κεφαλαιακής της θέσεως και επάρκειας. 
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Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο 

των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και 

ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2010) και 

καθορισμός της αμοιβής αυτής. 

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

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

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης-εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία 

(πρόταση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών 

και ψήφων, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 

4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία 

Παροχής Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» για την διενέργεια του 

υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

(εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-

31.12.2021).  

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία 

έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής 

συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α 

του ν. 4174/2013. 

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό 

Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά 

με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική 

Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της 

εκλογής της.   

 

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη 

χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020). 

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

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

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων 

μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι 

οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια 

της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020).  
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Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 

Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. 

Απαιτούμενη απαρτία: - 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων 

μετοχών και ψήφων θετικά την Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-

31.12.2020), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, 

είναι σύμφωνη με την εγκριθείσα από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

27ης Ιουνίου 2019 Πολιτική Αποδοχών και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου 

των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), 

συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων), των 

Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή αυτών για το αμέσως προηγούμενο 

οικονομικό έτος. 

 

Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων 

μελών αυτού. 

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

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

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής 

της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 

136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν ως προς τις διατάξεις 

και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων 

ανεξαρτήτων μελών, αφετέρου δε ως προς τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας 

και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, προτείνεται η εκλογή 

νέου επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής εκ των 

απερχομένων μελών αυτού των κ.κ.: 1) Νικολάου Βογιατζόγλου του Δαμιανού, 2) Άννας 

Βογιατζόγλου του Νικολάου, 3) Ανδρέα Τσέπερη του Γεωργίου, 4) Νίνας Βογιατζόγλου του 

Νικολάου, 5) Δημητρίου Σκαλαίου του Ηλία και 6) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου, καθώς 

και της εκλογής του κ. Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου, ως νέου μέλους αυτού. 

 

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη 7μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας καλύπτει προσηκόντως την εύρυθμη και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων 

και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας 

της Εταιρείας και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και 
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εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω 

προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  

 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 14 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας πενταετής, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 

2026,  παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η 

αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη σχετικής 

αποφάσεως.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα 

ακόλουθα μέλη:  

1) Νικόλαο Βογιατζόγλου του Δαμιανού,  

2) Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου,  

3) Ανδρέα Τσέπερη του Γεωργίου, 

4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου,  

5) Δημήτριο Σκαλαίο του Ηλία,  

6) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου,   

7) Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου  

 

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον 

ορισμό των κ.κ.: 1) Δημητρίου Σκαλαίου του Ηλία, 2) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου και 

3) Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου, ως ανεξαρτήτων μελών αυτού, καθόσον, όπως 

διαπιστώθηκε κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούν άπασες τις τασσόμενες από το ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του 

ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις 

και κριτήρια ανεξαρτησίας. 

 

Θέμα 9ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα. 

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

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

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου 

συμφέροντος οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) 

τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την 

ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.  
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Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της 

αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.  

 

Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνιστά:  

(α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη 

αυτού ή 

(β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται: 

(i) είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους 

(ii)  είτε μόνο από τρίτους. 

Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους οφείλουν να διαθέτουν επαρκή γνώση του 

τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της 

Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και 

εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.  

 

Ενόψει των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψιν της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως 

ακολούθως:  

 

Ι. Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου    

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και 

να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία στο σύνολό τους είναι 

ανεξάρτητα από την Εταιρεία. 

 

ΙΙ. Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου 

Περαιτέρω, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 30η Ιουνίου 2021 και 

λήγουσα την 30η Ιουνίου 2026.  

 

Μετά από την ως άνω αναλυτική εισαγωγή, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με 

πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την εκλογή, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία 

συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά 

μέλη αυτού, τα οποία στο σύνολό τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, τόσο κατά την 

έννοια των διατάξεων του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, 

όσο και, ιδίως, του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.  

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, 

ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 30.06.2021 και λήγουσα την 30.06.2026, 
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παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως 

επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως. 

Περαιτέρω, με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση 

παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση να ορίσει τα 

πρόσωπα που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα 

ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. 

 

Θέμα 10ο: Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021- 31.12.2021), 

καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό 

διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 

4548/2018, όπως ισχύει. 

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

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

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων 

μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι 

οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα 

εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και 

συμμόρφωση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την 

αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή 

των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη 

Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως 

ισχύει.  

 

Θέμα 11ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020. 

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

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 Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας, η οποία (Πολιτική) έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 

του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως 

αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής και αποσκοπεί στη 

διαμόρφωση του ειδικότερου πλαισίου και των κριτηρίων επιλογής, ορισμού, αναπλήρωσης, 

αντικατάστασης και ανανέωσης της θητείας των μελών του εν λόγω εταιρικού οργάνου.  
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Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης προς έγκριση Πολιτικής 

Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας (www.voyatzoglou.gr), επί σκοπώ εμπρόθεσμης και προσήκουσας ενημέρωσης 

των μετόχων αναφορικά με το περιεχόμενο αυτής.   

 

Θέμα 12ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους 

Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους 

από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη 

διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 

4548/2018, όπως ισχύει. 

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

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 παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 

παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της 

Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων 

εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς 

ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από 

την Εταιρεία σκοπούς. 

 

 

 

 


