
 

 

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΦΩΝ  

ΤΗΣ  18ΗΣ MAIOY 2010 

 

 

ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 18.5.2010, ζηελ Αζήλα, ζην  Ξελνδνρείν ΜΔΓΑΛΗ ΒΡΔΣΑΝΙΑ,  παξέζηεζαλ 

λόκηκα 273 κέηνρνη, εθπξνζσπνύληεο 45.958.344 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο επί 

ζπλόινπ 73.864.161 θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ θαη ππήξμε απαξηία 62,22 % ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ,  κε ππνινγηδνκέλσλ  3.142.997 ηδίσλ θνηλώλ 

κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο.  Παξέζηεζαλ επίζεο 32 κέηνρνη εθπξνζσπνύληεο 4.342.299 

πξνλνκηνύρεο άλεπ ςήθνπ κεηνρέο επί ζπλόινπ 7.568.960 πξνλνκηνύρσλ άλεπ ςήθνπ 

κεηνρώλ. Η πλέιεπζε ζπδήηεζε θαη έιαβε απνθάζεηο επί ησλ 8 πξώησλ ζεκάησλ 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο:  

 

ΘΕΜΑ 1
ν 

:     Υπνβνιή θαη έγθξηζε ηωλ Εηεζίωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ  

                        ηεο ρξήζεο 2009 κεηά ηωλ ζρεηηθώλ εθζέζεωλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ  

                        Σπκβνπιίνπ θαη ηωλ Οξθωηώλ Ειεγθηώλ θαη ηεο δηάζεζεο  

                        θεξδώλ. 

 

Απνθαζίζηεθε  κε 45.948.344 ςήθνπο, ήηνη κε πνζνζηό 99,98% ησλ 

εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ,  ε έγθξηζε ησλ  Δηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2009,  ησλ Δθζέζεσλ ηνπ Γ.  θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ  

θαη ε δηάζεζε ησλ θεξδώλ  ρξήζεο 2009, ε νπνία πξνβιέπεη  δηαλνκή κεξίζκαηνο 

0,18 επξώ αλά κεηνρή (θνηλή θαη πξνλνκηνύρν) .  Σν κέξηζκα ζα πξνζαπμεζεί κε ην 

κέξηζκα πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε Δηαηξία θαη επί ηνπ 

ζπλνιηθνύ πνζνύ ζα παξαθξαηεζεί θόξνο 10%. Ηκεξνκελία απνθνπήο ηνπ 

κεξίζκαηνο νξίζηεθε ε Παξαζθεπή 25.6.2010 θαη ζπλεπώο  από ηελ εκεξνκελία 

απηή,  ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο ζην Υ.Α. ζα γίλεηαη ρσξίο ην 

δηθαίσκα πιεξσκήο κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2009. Ηκεξνκελία έλαξμεο θαηαβνιήο 

ηνπ κεξίζκαηνο νξίζηεθε ε 5.7.2010.  Πιεξώηξηα ηξάπεδα νξίζηεθε ε ALPHA 

BANK.  

 

ΘΕΜΑ 2
ν
  :    Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηωλ  

   Ειεγθηώλ από θάζε  επζύλε απνδεκίωζεο γηα ηε ρξήζε       

                        2009. 

   

 Απνθαζίζηεθε  κε  42.601.985 ςήθνπο ήηνη κε πιεηνςεθία 99,77%  ησλ 

δηθαηνπκέλσλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ ςεθνθνξία επί απηνύ ηνπ ζέκαηνο 42.698.009 

κεηνρώλ, ε απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ. θαη ησλ ειεγθηώλ  από θάζε επζύλε 

απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε 2009. ύκθσλα κε ην άξζξν 35 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ππάιιεινη ηεο Δηαηξίαο κεηείραλ ζηελ 

ςεθνθνξία κόλν κε ηηο δηθέο ηνπο κεηνρέο. Ωο εθ ηνύηνπ, 3.260.335 κεηνρέο,   δελ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ ςεθνθνξία.    

 

 

ΘΕΜΑ 3
ν
  :   ΄Εγθξηζε απνδεκηώζεωλ ηωλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

   ρξήζεο 2009 θαη πξνέγθξηζε απνδεκηώζεωλ ρξήζεο 2010.     
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Δγθξίζεθε κε  45.821.056 ςήθνπο,  ήηνη κε πιεηνςεθία 99,70%  ησλ 

εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ςήθσλ, ε θαηαβνιή ησλ  πνζώλ ησλ 

ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ησλ Δπηηξνπώλ ηνπ  θαηά ηε ρξήζε 2009, ζύκθσλα 

κε ηε ζρεηηθή πξνέγθξηζε ηεο Γ.. ηεο 24.6.2009 . Δηδηθόηεξα εθξίζεθε ε θαηαβνιή:  

α. ζπλνιηθνύ κηθηνύ πνζνύ 288.000 επξώ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη  

β.επη πιένλ ζπλνιηθνύ κηθηνύ πνζνύ επξώ 76.800 γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηνπ 

Γ.. ζηηο θαησηέξσ  Δπηηξνπέο, ήηνη :    

- ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, κηθηό πνζό επξώ 38.400. 

- ηελ Δπηηξνπή Ακνηβώλ,  κηθηό πνζό επξώ 19.200 θαη 

-ηελ Δπηηξνπή Οξηζκνύ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο,  κηθηό πνζό 

επξώ 19.200. 

Πξνεγθξίζεθε επίζεο ε θαηαβνιή ζηα κέιε  ηνπ Γ.. θαη ησλ Δπηηξνπώλ ηνπ θαηά ηε 

ρξήζε 2010 ησλ ίδησλ ακνηβώλ κε απηέο ηεο ρξήζεο 2009. 

 

ΘΕΜΑ 4
ν
 : Εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη νξηζκόο ηωλ αλεμαξηήηωλ 

          κειώλ ηνπ 

 

Με  45.771.253 ςήθνπο , ήηνη κε πιεηνςεθία  99,59 % ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε 

πλέιεπζε ςήθσλ εμειέγε  λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξίαο κε ηξηεηή ζεηεία, 

απνηεινύκελν από ηνπο θ.θ Σάθε (Δπζηξάηην Γεώξγην) Αξάπνγινπ, Δπηύρην 

Βαζηιάθε, Δπζύκην Βηδάιε , Γεώξγην  Γαπίδ, ππξίδσλα Θενδσξόπνπιν, Αλδξέα 

Καλειιόπνπιν , Νέιιν Καλειιόπνπιν, Παλαγηώηε (Σάθε) Καλειιόπνπιν,  

Παλαγηώηε Μαξηλόπνπιν, Γεκήηξην Παπαιεμόπνπιν, Αιεμάλδξα  Παπαιεμνπνύινπ- 

Μπελνπνύινπ, Πέηξν ακπαηαθάθε, Μηραήι ηγάια θαη Βαζίιεην Φνπξιή.   

Δπίζεο , νξίζηεθαλ αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γ.. ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ 

λ.3016/2002  νη θ.θ. Σάθεο Αξάπνγινπ, Δπηύρηνο Βαζηιάθεο, Δπζύκηνο Βηδάιεο , 

Γεώξγηνο  Γαπίδ, ππξίδσλ Θενδσξόπνπινο, Παλαγηώηεο Μαξηλόπνπινο, Πέηξνο 

ακπαηαθάθεο θαη Βαζίιεηνο Φνπξιήο. 

 

ΘΕΜΑ 5
ν
 : Επηθύξωζε εθινγήο κέινπο ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 37 

           ηνπ λ. 3693/2008 ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέληνο θαη εθινγή  

           ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξωκαηηθώλ κειώλ απηήο 

 

Με 45.857.824 ςήθνπο,  ήηνη κε πιεηνςεθία 99,78% ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε 

πλέιεπζε ςήθσλ επηθπξώζεθε ε δπλάκεη ηεο από 17.12.2009 απόθαζεο ηνπ Γ.. 

εθινγή ηνπ θ. Δπηύρηνπ Βαζηιάθε , σο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ζηε ζέζε ηνπ 

παξαηηεζέληνο θ. Απόζηνινπ Σακβαθάθε.  

Δπίζεο εμειέγε λέα Δπηηξνπή Διέγρνπ, κε ηξηεηή ζεηεία, απνηεινύκελε 

απνθιεηζηηθά από αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γ.. Σαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

νξίζηεθαλ νη θ.θ. Δπζύκηνο Βηδάιε, Βαζίιεηνο Φνπξιήο θαη Δπηύρηνο Βαζηιάθεο  θαη 

αλαπιεξσκαηηθά νη θ.θ. ππξίδσλ Θενδσξόπνπινο, Παλαγηώηεο Μαξηλόπνπινο θαη 

Πέηξνο ακπαηαθάθεο. 

 

ΘΕΜΑ 6ν  : Εθινγή Οξθωηώλ Ειεγθηώλ, ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξωκαηηθώλ γηα   

                     ηε ρξήζε 2010  θαη θαζνξηζκόο ηεο  ακνηβήο ηνπο. 

 

Με  45.857.824 ςήθνπο, ήηνη κε πιεηνςεθία 99,78 % ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε 

πλέιεπζε ςήθσλ, απνθαζίζηεθε ε εθινγή ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ- ινγηζηώλ  ηεο 

εηαηξίαο "Ernst & Young" θ.  Υξηζηόδνπινπ εθέξε ηνπ Κσλζηαληίλνπ σο ηαθηηθνύ θαη 

ηνλ θ. Υξήζηνπ Πειεληξίδε ηνπ Αλαζηαζίνπ, σο αλαπιεξσκαηηθνύ,  γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
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Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ θαηά ηε ρξήζε 2010. Η 

ακνηβή ηνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε 

2010 θαζνξίζηεθε ζε  επξώ 140.750 πιένλ ΦΠΑ θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ Δλνπνηεκέλσλ 

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  ζε επξώ 135.000 πιένλ ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 7
ν
 : Απόθηεζε από ηελ Εηαηξία ηδίωλ κεηνρώλ, θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρωλ,  

           ζύκθωλα κε ην άξζξν 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920.   

 

Απνθαζίζηεθε  κε  45.854.963 ςήθνπο, ήηνη κε πιεηνςεθία 99,78% ησλ 

εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ, ε αγνξά από ηελ Δηαηξία, ακέζσο ή 

εκκέζσο, ηδίσλ κεηνρώλ ηεο, θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κέρξη πνζνζηνύ 10% ηνπ εθάζηνηε 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ, εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 24 κελώλ , 

δειαδή έσο θαη  ηελ 18.5.2012,  κε θαηώηαηε ηηκή αγνξάο επξώ 4 αλά κεηνρή θαη 

αλώηαηε ηηκή αγνξάο 40 επξώ  αλά κεηνρή.  

 

ΘΕΜΑ 8
ν
  :    Φνξήγεζε αδείαο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ θ.λ.  

                        2190/20, ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζηνπο  

                        δηεπζπληέο ηεο Εηαηξίαο, λα κεηέρνπλ ζε Δηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ή  

                        ζηε δηεύζπλζε εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ, πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή  

                        παξεκθεξείο ζθνπνύο . 

 

Απνθαζίζηεθε κε 45.862.320 ςήθνπο, ήηνη  κε πιεηνςεθία 99,79% ησλ 

εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ, ε ρνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

23 παξ. 1 ηνπ θ.λ. 2190/20, ζηα κέιε ηνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα  ή θαη ζηε δηεύζπλζε εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ, 

πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνύο κε απηνύο ηεο Δηαηξίαο.  

 

  

 

Λόγσ έιιεηςεο ηεο απαηηνύκελεο από ην λόκν θαη ην Καηαζηαηηθό απμεκέλεο 

απαξηίαο ησλ 2/3 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ αλαβιήζεθε ε 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ην 

νπνίν αθνξά ηε ζέζπηζε λένπ πξνγξάκκαηνο παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

αγνξάο κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο ζε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηή εηαηξηώλ ζύκθσλα κε ηελ  

παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ θ.λ. 2190/20 θαη ηελ παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ δηθαηνύρσλ, ηνπ ηξόπνπ άζθεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ινηπώλ όξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  

Γηα ηε ιήςε απόθαζεο επί ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο, θαινύληαη νη θ.θ. Μέηνρνη ζε   

Α΄Δπαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε, ζηηο 3 Ινπλίνπ 2010, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13.00, 

ζηελ Αζήλα, ζην μελνδνρείν Μεγάιε Βξεηαλία, Πιαηεία πληάγκαηνο (είζνδνο από 

νδό Παλεπηζηεκίνπ), ρσξίο δεκνζίεπζε λέαο πξόζθιεζεο.  

 

 

 
 
 


