
ΕΛΙΝΟΙΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. 
Πηγών  33, Κηφισιά  145 64 
Τηλ .  Κέντρο :  210 62 41 500 
Fax: 210 62 41 509 
web : www.el in.gr 
e-mail :  info@elin.gr 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ότι την 30.10.2006 πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία 
παρέστησαν νόµιµα 4 µέτοχοι εκπροσωπούντες 6.629.564 µετοχές, ήτοι ποσοστό 70,52% 
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε 
αποφάσεις επί των ακόλουθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:  
 
1. Παροχή ειδικής έγκρισης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά το άρθρο 23α 

παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για την σύναψη σύµβασης µεταβίβασης 
µετοχών της θυγατρικής εταιρίας  ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ σε µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και συγγενή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Εγκρίθηκε παµψηφεί η µεταβίβαση µετοχών που αντιπροσωπεύουν το 63% του 
µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ στους κ.κ. Ιωάννη Κουρούκλη, 
Ελευθέριο Αντωνακόπουλο και Στέφανο Κυνηγό και παρασχέθηκε ειδική έγκριση στο 
∆Σ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την σύναψη των σχετικών συµβάσεων 
µεταβίβασης. 
 

2. Αύξηση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή νέου µέλους του. 
Εγκρίθηκε παµψηφεί η εκλογή του κ. Ιωάννη Αληγιζάκη ως νέου µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας. 
 

3. Προέγκριση για αµοιβή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2006 
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Προεγκρίθηκε παµψηφεί η αµοιβή του κ. Χαράλαµπου Κυνηγού για τις υπηρεσίες που 
θα προσφέρει από τούδε και στο εξής ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρίας. 
 

4. Έγκριση χορήγησης αποζηµίωσης σε αποχωρούντα Γενικό ∆ιευθυντή. 
Εγκρίθηκε παµψηφεί η καταβολή αποζηµίωσης στον κ. Ιωάννη Κουρούκλη που 
αποχωρεί από την εταιρία. 
 

5. Παροχή αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν.  2190/1920 
στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της 
εταιρείας, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση άλλων 
εταιρειών, που επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς. 
Εγκρίθηκε παµψηφεί η παροχή αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στα 
διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη 
∆ιεύθυνση άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς. 

 
6. Παροχή ειδικής έγκρισης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την σύναψη 

τροποποιητικής σύµβασης χρονοναύλωσης πλοίου µε την ναυτική εταιρία  
«ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν Ε» 
Χορηγήθηκε παµψηφεί ειδική έγκριση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την σύναψη 
τροποποιητικής σύµβασης χρονοναύλωσης πλοίου µε την ναυτική εταιρία  
«ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν Ε» 
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