
    

  

 

 
 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Μαΐου 2015 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγµατοποιήθηκε την 28η Μαΐου 
2015, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν δέκα (10) µέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 
17.625.334 µετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 85,650% του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου της, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω 
αποφάσεις:  
 

Θέµα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 33ης εταιρικής χρήσης από 
01.01.2014 έως 31.12.2014. 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τις Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 33ης εταιρικής χρήσης.                                 .                                                                       
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταµένων 17.625.334 µετοχών που αναλογούν στο 
85,650% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας 
απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. 

 
Θέµα 2ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 33ης εταιρικής χρήσης 
από 01.01.2014 έως 31.12.2014 καθώς και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της 17ης 
(ενοποιηµένης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, σύµφωνα µε τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα.           . 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιηµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
της χρήσης 2014 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.     . 
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταµένων 17.625.334 µετοχών που αναλογούν στο 
85,650% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας 
απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.  . 
 

Θέµα 3ο: Έγκριση διανοµής (διάθεσης) κερδών της 33ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 
31.12.2014. Παροχή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των απαιτούµενων εξουσιοδοτήσεων.  
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την προταθείσα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διανοµή (διάθεση) κερδών 
της 33ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και παρέσχε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τις 
απαιτούµενες για την καταβολή του µερίσµατος εξουσιοδοτήσεις. Συγκεκριµένα αποφασίστηκε η καταβολή 
µερίσµατος € 0,40  ανά µετοχή προ παρακράτησης φόρου, ήτοι € 0,36 καθαρό ανά µετοχή µέρισµα. ∆ικαιούχοι 
είναι οι µέτοχοι της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 05/06/2015 
(ηµ/νία προσδιορισµού-record date). Η αποκοπή του δικαιώµατος στη λήψη του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί 
την 04/06/2015. Ηµεροµηνία έναρξης καταβολής µερίσµατος ορίστηκε η 10/06/2015. 
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταµένων 17.625.334 µετοχών που αναλογούν στο 
85,650% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας 
απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. 

 

 



    

  

 

 

 

Θέµα 4ο: Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από 
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της 33ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 
31.12.2014.  
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα µετά από ονοµαστική κλήση των παρισταµένων µετόχων την απαλλαγή  
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης 
για τη χρήση 2014. 
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταµένων 17.625.334 µετοχών που αναλογούν στο 
85,650% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας 
απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. 

 
Θέµα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από 
το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 
31.12.2015 και καθορισµός της αµοιβής τους. 
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε οµόφωνα, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2015 τον κ. Νίκο 
Γαρµπή του ∆ιονυσίου µε αριθµό µητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON, και ως 
αναπληρωµατικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. ∆ηµήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνος µε αριθµό µητρώου 
Σ.Ο.Ε.Λ 11521 της ίδιας ελεγκτικής εταιρείας. Η αµοιβή τους ανέρχεται στο ποσό των € 40.000 για τον τακτικό 
έλεγχο της και στο ποσό των € 30.000 για τον φορολογικό έλεγχο. 
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταµένων 17.625.334 µετοχών που αναλογούν στο 
85,650% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας 
απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. 
 
 
Θέµα 6ο: Έγκριση αποζηµιώσεων και αµοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το 
άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την καταβολή αποζηµιώσεων και αµοιβών σε µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του σώµατος και επιτροπές. 
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταµένων 17.625.334 µετοχών που αναλογούν στο 
85,650% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας 
απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. 
 
 
Θέµα 7ο: Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 
H Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την από την εταιρεία απόκτηση 28.000 ιδίων µετοχών της, εντός 
των επόµενων είκοσι τεσσάρων (24) µηνών και σε τιµή από € 0,20 έως € 2,00, µε σκοπό τη διανοµή τους στο 
προσωπικό αυτής.  
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι σε σύνολο παρισταµένων 17.625.334 µετοχών για 17.592.184 µετοχές που 
αναλογούν στο 85,489% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της 
παρούσας απόφασης, ουδείς καταψήφισε ενώ απείχε  µέτοχος κάτοχος 33.150 µετοχών. 
 
 
Θέµα 8ο: ∆ιανοµή σε στελέχη εργαζόµενους της εταιρείας αποκτηθεισών ιδίων µετοχών. 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία κατάλογο στελεχών εργαζοµένων της εταιρείας και τον αριθµό 
των µετοχών που ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει από τη διανοµή των ιδίων µετοχών που θα αποκτηθούν 
σύµφωνα µε την αµέσως ανωτέρω απόφασή της. 
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι σε σύνολο παρισταµένων 17.625.334 µετοχών για 17.592.184 µετοχές που 
αναλογούν στο 85,489% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της 
παρούσας απόφασης, ουδείς καταψήφισε ενώ απείχε  µέτοχος κάτοχος 33.150 µετοχών. 


