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ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 

ΣΗ 07/05/2011 

 

 

Η εηαηξεία “ΦΟΤΝΣΛΙΝΚ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ -  ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΩΝ”, γλωζηνπνηεί 

ζην επελδπηηθό θνηλό όηη 7
ε
 Μαΐνπ 2011, εκέξα άββαην θαη ώξα 12.00 π.κ.,  ζηηο 

επί ηεο Λεωθ. Νάην 100 ζηνλ Αζπξόππξγν Αηηηηθή εγθαηαζηάζεηο θαη γξαθεία ηεο 

εηαηξείαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζηελ νπνία 

παξέζηεζαλ κέηνρνη ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο, εθπξνζωπνύληεο ην  88,95 % ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, δειαδή 3.223.140 κεηνρέο ζε ζύλνιν 

3.623.500. 

Δπί ηωλ ζεκάηωλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε νκόθωλα 

ηα εμήο: 

Στο 1
ο 

θέμα, ε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε νκόθωλα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ έηνπο 2010, θαζώο θαη ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επί ηωλ 

πεπξαγκέλωλ ηεο ρξήζεωο 2010, θαζώο επίζεο θαη ηελ έθζεζε ηωλ Διεγθηώλ γηα  ηελ 

εηαηξηθή ρξήζε 2010 (1/1/2010-31/12/2010). 

Στο 2
ο
 θέμα, νη θ.θ. κέηνρνη ελέθξηλαλ ηα πεπξαγκέλα ηεο Γηνηθήζεωο γηα ηελ ρξήζε 

2010 θαζώο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη απήιιαμαλ ηα κέιε ηνπ 

Γ.. θαη ηνπο ειεγθηέο, από θάζε επζύλε απνδεκηώζεωο γηα ηελ ρξήζε 2010 

(1/1/2010 -31/12/2010). 

Στο 3
ο
 θέμα, ε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε νκόθωλα  γηα ηελ ρξήζε 2010 ηηο ακνηβέο 

πνπ έιαβαλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζώο επίζεο πξνελέθξηλε ηελ 

θαηαβνιή ακνηβώλ θαη ινηπώλ παξνρώλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα 

ηε ρξήζε  2011. 

Στο 4
ο
 θέμα, ε Γεληθή πλέιεπζε εμέιεμε νκόθωλα γηα έιεγρν ηεο ρξήζεο 2011 ηελ 

Διεγθηηθή εηαηξία πλεξγαδόκελνη Οξθωηνί Λνγηζηέο Α.Δ.Ο.Δ. Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 115 

θαη θαηά πξνηίκεζε, ωο Οξθωηό Λνγηζηή, ηνλ θ. Γεκήηξην ηαύξνπ ηνπ Υξήζηνπ, κε 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ 14791 θαη ωο αλαπιεξωκαηηθό, ηνλ  θ. Γεώξγην Λάγθα ηνπ Ηιία, κε  

Α.Μ.  .Ο.Δ.Λ. 13711. 

Στο 5
ο
 θέμα, ε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε νκόθωλα θαη λόκηκα, κε πνζνζηό 88,95 

% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο 

κεηόρνπο. 

Στο 6
ο
 θέμα, ε Γεληθή πλέιεπζε αλαθάιεζε ηελ  απόθαζε επί ηωλ ππ’ αξηζκ. 2 θαη  

3 ζεκάηωλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ κεηόρωλ ηεο 

10/10/2009.  

Στο 7
ο
 θέμα, ε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε νκόθωλα ηελ αγνξά 2.500 ίδηωλ κεηνρώλ 

ηεο Δηαηξείαο κε ηηκή από 4 έωο 10 Δπξώ, ηεο εγθξίζεωο ρνξεγεζεζνκέλεο γηα 

δηάζηεκα 24 κελώλ, κε ζθνπό ηε δωξεάλ δηάζεζε ηωλ ελ ιόγω κεηνρώλ ζε 

εξγαδνκέλνπο ηεο εηαηξείαο, εμνπζηνδνηώληαο παξάιιεια  ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

λα πξνβεί ζε όιεο ηηο δένπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελ ιόγω αγνξά.  

Στο 8
ο
 θέμα, ε Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε, ζπλερεία ηεο απόθαζήο ηεο επί ηνπ ππ’ 

αξηζκ. 7 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη επεηδή ε εηαηξεία ζεκεηώλεη 

θεξδνθνξία, λα δηαζέζεη δωξεάλ ηηο αλωηέξω 2.500 ίδηεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ζε 

εξγαδνκέλνπο θαη εμνπζηνδόηεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζε θάζε δένπζα 

ελέξγεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δωξεάλ δηάζεζεο ηωλ αλωηέξω κεηνρώλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο. 
 


