
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ 30/05/2019 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.38843/02/Β/97/104 

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2018 

καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των  Ελεγκτών επί 

της οικονομικής καταστάσεως της εταιρικής χρήσεως 2018 (1/1/2018-31/12/2018). 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως 

και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, με 

ποσοστό ………% την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2018, καθώς και την 

έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2018, καθώς επίσης και 

την έκθεση των Ελεγκτών για  εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018) . 

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους. 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως 

και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, με 

ποσοστό ………% να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους. 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική 

χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των 

Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.  

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως 

και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με 

ποσοστό ………% τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2018, των πράξεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε 

ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2018 (1/1/18 -31/12/18). 

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για τη χρήση 2018 και προέγκριση για τη χρήση  2019. 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως 

και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με 

ποσοστό ………% για την χρήση 2018 των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων 

εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (49.377,88 €). Παρείχε επίσης  την  προέγκρισή 

της για την καταβολή ποσού έως …………. € ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση  2018. 

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή  Ελεγκτών και  αναπληρωτών για την χρήση  2018 και ορισμός αμοιβής 

τους. 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως 

και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε, με 

ποσοστό ………% για έλεγχο της χρήσης 2019 την Ελεγκτική εταιρία “MAZARS Ορκωτοί 



Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.” Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17, διεύθυνση Λεωφόρος 

Συγγρού αρ. 130. Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ. 

ΘΕΜΑ 6ο  : Δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό της εταιρείας  σύμφωνα 

με τις διατάξεις του αρθρ. 49 παρ.3 του ν. 4548/2018. 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως 

και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με 

ποσοστό ………% , δυνάμει του αρ.49 παρ.3 του ν. 4548/2018, τη δωρεάν διάθεση ………. ιδίων 

μετοχών σε εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους 

απόδοση και προσφορά στην εταιρεία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε 

όλες τις δέουσες ενέργειες για να υλοποιήσει τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών. 

ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των  300.000 με 

τιμή από 0,30 έως 100  Ευρώ, δυνάμει του αρθρ. 49 παρ. 1 του ν. 4548/2018 - Εξουσιοδότηση 

ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ. 49 παρ. 2 ν. 4548/2018). 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως 

και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με 

ποσοστό ………% , την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των 300.000 με τιμή 

από 0,30 έως 100 Ευρώ, δυνάμει του αρθρ. 49 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το ΔΣ να 

υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. 

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως 

και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με 

ποσοστό ………% την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την 

εταιρεία για ……. Έτη, δηλαδή μέχρι την ……… και το οποίο θα αποτελείται από τους παρακάτω: 

1………. 

2………. 

3………. 

ΘΕΜΑ 9ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 466.935,72 

ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,02 ευρώ και επιστροφή του 

κεφαλαίου στους μετόχους. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας θα ισούται με το ποσό των 6.537.100,08 ευρώ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής 

θα ανέρχεται σε 0,28 ευρώ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως 

συνέπεια των ανωτέρω μεταβολών. 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως 

και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με 

ποσοστό ………% , τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 

466.935,72 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,02 ευρώ και επιστροφή 

του κεφαλαίου στους μετόχους. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

θα ισούται με το ποσό των 6.537.100,08 ευρώ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα ανέρχεται σε 

0,28 ευρώ. Η μείωση αυτή συντελείται λόγω της κερδοφορίας της εταιρείας και των υψηλών 

διαθεσίμων της προκειμένου οι μέτοχοι να λάβουν ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου και 

αναθέτει στο διοικητικό συμβούλιο την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης. 

Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως συνέπεια των ανωτέρω μεταβολών. 



ΘΕΜΑ 10ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους 

Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της 

Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή 

παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018. 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως 

και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με 

ποσοστό ………% την παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της 

Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς 

σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018. 

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του 

Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 4548/2018 

«Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου 

αυτού και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως 

και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με 

ποσοστό ………% την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του 

Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση 

του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού και 

κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 

Θα συζητηθεί τέλος οποιοδήποτε θέμα ενδεχομένως προταθεί από τους μετόχους.  

 


