
 
Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου 2020,  

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

 

Θέμα 1ο: Έκδοση  Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των 

διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 ως ισχύουν, ποσού μέχρι ευρώ οκτώ εκατομμυρίων 

εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (€8.964.000), υπό την εγγύηση της θυγατρικής 

εταιρείας «EPSH ΕΛΛΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ορισμός των εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους 

δανειστές.  

 

 

Σχέδιο Απόφασης 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλει προς την Γενική Συνέλευση την σύμβαση για την 

Έκδοση  Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του ν. 

4548/2018 και του ν. 3156/2003 ως ισχύουν, ποσού μέχρι ευρώ οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων 

εξήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (€8.964.000), υπό την εγγύηση της θυγατρικής εταιρείας «EPSH 

ΕΛΛΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και τον ορισμό των εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους δανειστές.  

 

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 την Έκδοση  

Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 

και του ν. 3156/2003 ως ισχύουν, ποσού μέχρι ευρώ οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα 

τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (€8.964.000), υπό την εγγύηση της θυγατρικής εταιρείας «EPSH ΕΛΛΑΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον 

ορισμό των εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους δανειστές.  

 



 
 

Θέμα 2ο: Ανάθεση, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατόπιν 

διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξειδικεύσει τους όρους του κοινού ομολογιακού 

δανείου, επιλέξει και συμβληθεί με τους ομολογιούχους δανειστές, διορίσει το διαχειριστή πληρωμών 

και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων και ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς 

προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του ομολογιακού δανείου, συμβάσεις, τις εξασφαλίσεις 

καθώς και τις ομολογίες.  

 

Σχέδιο Απόφασης 

Ο Πρόεδρος αναθέτει, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, 

κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξειδικεύσει τους όρους του κοινού 

ομολογιακού δανείου, επιλέξει και συμβληθεί με τους ομολογιούχους δανειστές, διορίσει το 

διαχειριστή πληρωμών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων και ορίσει τα πρόσωπα που θα 

υπογράψουν όλες τις συναφείς προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του ομολογιακού δανείου, 

συμβάσεις, τις εξασφαλίσεις καθώς και τις ομολογίες.  

 

 

Η  Γενική  Συνέλευση   αποφάσισε  κατόπιν  της νόμιμης  ψηφοφορίας  με  πλειοψηφία 

……………..εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ………………….εκπροσωπούμενων μετοχών 

από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία ………………% των εκπροσωπούμενων μετοχών ψήφων, 

ανάθεση, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατόπιν 

διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξειδικεύσει τους όρους του κοινού ομολογιακού 

δανείου, επιλέξει και συμβληθεί με τους ομολογιούχους δανειστές, διορίσει το διαχειριστή πληρωμών 

και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων και ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς 

προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του ομολογιακού δανείου, συμβάσεις, τις εξασφαλίσεις 

καθώς και τις ομολογίες.  

 

Θέμα 3ο: Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.  

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στην Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου μέλος στην 

Επιτροπή Ελέγχου, προς αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους 

Η  Γενική  Συνέλευση   αποφάσισε  κατόπιν  της νόμιμης  ψηφοφορίας  με  πλειοψηφία 

……………..εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ………………….εκπροσωπούμενων μετοχών 

από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία ………………% των εκπροσωπούμενων μετοχών ψήφων την 

εκλογή νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος.  

 

 

 


