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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση  

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 20/06/2018 παραβρέθηκαν 
11 μέτοχοι αυτοπροσώπως και 23 μέσω αντιπροσώπων που εκπροσωπούσαν το 64.25% των 
εκδομένων μετοχών. 

Η Ημερήσια Διάταξη διαλάμβανε τις Συνήθεις Εργασίες μόνο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, μεταξύ 
άλλων, κατατέθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης, οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής 
Εταιρείας, οι Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση για την Εταιρική 
Διακυβέρνηση και η Έκθεση των νομίμων ελεγκτών για το έτος 2017, δόθηκε η ευκαιρία στους 
μετόχους να πάρουν και να απευθύνουν λόγο και εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών. 

Εγκρίθηκε επίσης η καταβολή μερίσματος προς €0,03 ανά μετοχή (8,82% στην ονομαστική αξία της 
μετοχής) που σε ποσοστό επί των κερδών του έτους αντιστοιχεί σε 42,18%. Ημερομηνία Αρχείου 
(ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Τετάρτη 04/07/2018. Στο Αρχείο της ημερομηνίας 
αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής 
ημέρας της Δευτέρας 02/07/2018. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 02/07/2018 θα 
τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της 
χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 03/07/2018 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν 
διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend). Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που 
είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο 
Σύστημα Άϋλων Τίτλων) μέχρι την προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου. Προτεινόμενη Ημερομηνία 
Καταβολής Μερίσματος είναι η 18/07/2018. Η ακριβής ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί.  

Οι διοικητικοί σύμβουλοι κ. Δημήτριος Γ. Λόρδος κα. Αρετή Ιωνίδου και κ. Κωνσταντίνος Γ. Λόρδος, που 
αποχώρησαν εκ περιτροπής, επανεκλέγηκαν. Ο κ. Αλέξανδρος Γαβριηλίδης που είχε διορισθεί 
διοικητικός σύμβουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγηκε από τη Γενική Συνέλευση.  

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων παρέμειναν στα επίπεδα της απόφασης της 
ΕΓΣ του 2008. 

Δεδομένης της λήξης της μέγιστης διάρκειας εργασιών των νόμιμων ελεγκτών της Εταιρείας, έχει 
ακολουθηθεί η διαδικασία επιλογής νέων νόμιμων ελεγκτών που προβλέπεται από τον περί Ελεγκτών 
Νόμο 53(Ι)/2017 και τον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Στα πλαίσια της αναφερόμενης διαδικασίας νόμιμοι  ελεγκτές της Εταιρείας διορίσθηκαν οι KPMG Ltd. 

Δεν τέθηκαν ζητήματα στη βάση του ά. 127Β του περί Εταιρειών Νόμου και της Διάταξης Δ.2.1.ε) του 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Συνάπτονται το κείμενο της ομιλίας του Προέδρου κ. Τάκη Κυριακίδη και οι θεσμικές ειδοποιήσεις σε 
σχέση με την επανεκλογή, την εκλογή και τον διορισμό. 
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