Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018,
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017,
των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και
της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας την 27 Απριλίου 2018
και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.pairis.gr. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος
της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 προς την ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27 Απριλίου 2018, την από 30 Απριλίου 2018
Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και τη δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και
Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017
έως 31.12.2017, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού
Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α
παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920 προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την
έγκριση αυτών.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία …………..
εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ……………….. εκπροσωπούμενων
μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία………………% των εκπροσωπούμενων
μετοχών τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης
σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920 .

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της
Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης
2017 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές
από κάθε σχετική ευθύνη.
Κατόπιν αυτού. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με
πλειοψηφία …………… εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ……………
εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία ………………% των
εκπροσωπούμενων μετοχών τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 - 31.12.2017 και
την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της
Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων
Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και
καθορισμός της αμοιβής της.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 στην
εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών …………………………….,
Τέλος πρότεινε να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να
προβεί σε οριστική συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον
ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα
υπερβαίνει τις ..... ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της
ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη
ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την
ημερομηνία της εκλογής της.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία …………..
εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ……………….. εκπροσωπούμενων
μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία………………% των εκπροσωπούμενων
μετοχών την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία
Ορκωτών Ελεγκτών …………………….. Καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό

Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για
τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα
υπερβαίνει τις ..... ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της
ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη
ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την
ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια
της χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών αυτών
για την τρέχουσα χρήση 2018.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος προτείνει την καταβολή ίδιων αμοιβών με την προηγούμενη χρήση.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία …………..
εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή ……………….. εκπροσωπούμενων
μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία………………% των εκπροσωπούμενων
μετοχών το ύψος των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 5ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως
31.12.2017
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2017.
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………………….εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με
πλειοψηφία ………………% των εκπροσωπούμενων μετοχών ψήφων, τη μη διανομή
μερίσματος.
Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

