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ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9.7.2019 

ΘΕΜΑ 1ο:  

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής 

χρήσης 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών.  

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

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

 

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2018 που περιλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.krikri.gr. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων 

Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή όπως δημοσιεύτηκαν την 24η Απριλίου 2019 

άνευ τροποποιήσεων. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: 

Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2018, διανομή μερίσματος και χορήγηση 

αμοιβών από τα κέρδη. 

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την ακόλουθη διάθεση των κερδών: 

(Ποσά σε Ευρώ) 

Κέρδη μετά φόρων χρήσης 2018 (ΔΛΠ) 10.122.167 

Πλέον: Υπόλοιπο φορολ. κερδών προηγ. χρήσεων 153.961 

 
10.276.128 

  
Διανέμονται ως εξής: 

 
Τακτικό αποθεματικό 505.521 

Μέρισμα 4.959.770 

Αμοιβές ΔΣ 366.602 

Αποτελέσματα εις νέον 4.444.235 

 
10.276.128 

 

Για τη χρήση 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,15 ανά μετοχή.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την ως άνω 

διάθεση των κερδών. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: 

Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και 

απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 

εταιρική χρήση 2018. 

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

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

 

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 

2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/18, και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της 

συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών.  

 

ΘΕΜΑ 4ο: 

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2019. 

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την 

ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της 

εταιρείας για τη χρήση 2019, καθώς και του ελέγχου για την έκδοση φορολογικού 

πιστοποιητικού, στην ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.». Η ελεγκτική εταιρεία θα αναθέσει τον 

έλεγχο στο μέλος της κ. ........ του ....... με ΑΜ ΣΟΕΛ ............ ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και 

τον κ.……………………………………… του …………….. με ΑΜ ΣΟΕΛ …………. ως Αναπληρωματικό 

Ορκωτό Ελεγκτή. Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί 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 την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα 

ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή των 

δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.», και την παροχή 

εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής του ελέγχου. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: 

Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη 

διεύθυνση άλλων εταιρειών.  

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

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

 

Προτείνεται να παρασχεθεί η άδεια στους συμβούλους, Διευθυντές και εκπροσώπους της 

εταιρείας να συμμετάσχουν στα Δ.Σ. ή στη διαχείριση άλλων εταιρειών, πλην αυτών που 

έχουν ομοειδείς σκοπούς και κατ’ αποτέλεσμα είναι ανταγωνιστικές, απαγόρευση που 

εμπίπτει έτσι και αλλιώς στο κώλυμα του άρθρου 28 του ισχύοντος καταστατικού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση 

συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση 

άλλων εταιρειών. 

 


