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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.6.2015 
 
 
Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ότι την 25.6.2015 πραγµατοποιήθηκε η Τακτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία 
παρέστησαν νόµιµα 6 µέτοχοι εκπροσωπούντες 16.710.232 µετοχές, ήτοι ποσοστό 
70,13% 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 

2014, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών, 
και της διάθεσης των αποτελεσµάτων. 

 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µε πλειοψηφία 100% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων µετοχών και ψήφων, ήτοι µε 16.710.232 ψήφους υπέρ, 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 2014. 

 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µε πλειοψηφία 100% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων µετοχών και ψήφων, ήτοι µε 16.710.232 ψήφους υπέρ, την  
απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για 
τη χρήση 2014. 
 
 

3. Έγκριση αµοιβών των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2014 και 
προέγκριση αυτών για το έτος 2015.  

 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µε πλειοψηφία 100% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων µετοχών και ψήφων, ήτοι µε 16.710.232 ψήφους υπέρ, τις 
αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2014 και παρείχε επίσης 
προέγκριση για τις αµοιβές των για το έτος 2015. 
 
 

4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή  για τον έλεγχο των 
Οικονοµικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιηµένων) για την χρήση 2015 
και καθορισµός της αµοιβής τους. 

 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µε πλειοψηφία 100% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων µετοχών και ψήφων, ήτοι µε 16.710.232 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 
2015 καθώς επίσης και την αµοιβή τους. 
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5. Έγκριση προγράµµατος αγορών ιδίων µετοχών της Εταιρείας µέσω του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως 
ισχύει σήµερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 

 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µε πλειοψηφία 100% των παριστάµενων και 
εκπροσωπούµενων µετοχών και ψήφων, ήτοι µε 16.710.232 ψήφους υπέρ, την 
έγκριση προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 16 
του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. Ειδικότερα προτείνει την αγορά ιδίων 
µετοχών µέχρι το 5% των υφιστάµενων µετοχών της Εταιρείας (σήµερα 23.828.130), 
ήτοι την αγορά µε βάση τους σηµερινούς ως άνω αριθµούς µέχρι 1.191.406 ιδίων 
µετοχών κατ’ ανώτατο όριο (του εν λόγω απόλυτου αριθµού µεταβληθησοµένου 
αναλόγως, σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων κατά την διάρκεια του προγράµµατος 
που έχουν ως συνέπεια την µεταβολή του αριθµού των µετοχών της Εταιρείας) µε 
εύρος τιµής αγοράς ανά µετοχή από πενήντα (0,50) λεπτά του Ευρώ (κατώτατο όριο) 
έως δύο (2,00) Ευρώ (ανώτατο όριο) και χρονική διάρκεια του προγράµµατος αγορών 
η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 µήνες µε ηµεροµηνία έναρξης την 1η Ιουλίου 2015. 
Επίσης ενέκρινε την παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων προς το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας για την εφαρµογή του ως άνω προγράµµατος, εντός του 
καθορισθέντος από αυτή πλαισίου. 

 
 
Κηφισιά, 25 Ιουνίου 2015 


