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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011 
 
 
Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ότι την 15.6.2011 πραγµατοποιήθηκε η Τακτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία 
παρέστησαν νόµιµα 4 µέτοχοι εκπροσωπούντες 16.797.672 µετοχές, ήτοι ποσοστό 
70,50% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Συνέλευση συζήτησε 
και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:  
 
 
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση 

2010, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών, 
και της διάθεσης των κερδών. 

 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µε πλειοψηφία 99,99% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων µετοχών και ψήφων, ήτοι µε 16.797.652 ψήφους υπέρ και 20 
ψήφους κατά, τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη µη διανοµή µερίσµατος. 
 
 

2. Απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  και  των  Ελεγκτών  από  
κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την χρήση 2010. 

 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µε πλειοψηφία 100% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων µετοχών και ψήφων, ήτοι µε 16.797.652 ψήφους υπέρ, την  
απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για 
τη χρήση 2010. 
 
 

3. Έγκριση αµοιβών των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2010 και 
προέγκριση αυτών για το έτος 2011.  

 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µε πλειοψηφία 100% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων µετοχών και ψήφων, ήτοι µε 16.797.652 ψήφους υπέρ, τις 
αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2010 και, ύστερα από 
εισήγηση µετόχων, προεγκρίθηκαν για το έτος 2011 αµοιβές κατά 20% χαµηλότερες. 
 
 

4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή  για τον έλεγχο των 
Οικονοµικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιηµένων) για την χρήση 2011 
και καθορισµός της αµοιβής τους. 

 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µε πλειοψηφία 100% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων µετοχών και ψήφων, ήτοι µε 16.797.652 ψήφους υπέρ, την 
εκλογή Τακτικού και Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή από την εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  της εταιρίας για την χρήση 
2011 καθώς επίσης και την αµοιβή τους. 
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5. Παροχή εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την έκδοση κοινών 
οµολογιακών δανείων καθώς και για τον καθορισµό των όρων αυτών. 

 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µε πλειοψηφία 100% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων µετοχών και ψήφων, ήτοι µε 16.797.652 ψήφους υπέρ, την 
έκδοση κοινών οµολογιακών δανείων µέχρι του ποσού των € 50.000.000 εντός της 
επόµενης τριετίας. Στη συνέχεια, εξουσιοδοτήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προβεί 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των δανείων και τον καθορισµό των 
όρων αυτών. 
 
 

6. Τροποποίηση των άρθρων 28, 29, 30, 32, 35 και 36 του Καταστατικού της 
Εταιρίας για σκοπούς προσαρµογής και εναρµόνισης µε το Νόµο 3884/2010. 

 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µε πλειοψηφία 100% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων µετοχών και ψήφων, ήτοι µε 16.797.652 ψήφους υπέρ, την 
τροποποίηση των άρθρων 28, 29, 30, 32, 35 και 36 του Καταστατικού σύµφωνα µε τη 
σχετική εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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