
ΣΧΕΔΙΟ 
 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
 
 
Σήμερα την 28 Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ., συνήλθαν σε 
Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", που εδρεύει στον Βοτανικό Αττικής και 
επί της οδού Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 240501000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 
483/06/Β/86/10, στην έδρα της εταιρείας, μετά από τη σχετική απόφαση που ελήφθη ομόφωνα 
κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 05.06.2018 και ύστερα από την πρόσκληση του Διοικητικού 
Συμβουλίου που καταρτίστηκε κατά την συνεδρίαση της ίδιας ημέρας με θέματα ημερήσιας 
διάταξης τα ακόλουθα: 
 

1. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 
εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., καθώς και της 
σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας.  

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή 
από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2017-31/12/2017 
σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 και καθορισμός 
της αμοιβής τους. 

4. Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 
01/01/2017-31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 
01/01/2018-31/12/2018. 

5. Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας. 
6. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση 
άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

7. Διάφορα θέματα. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Η πρόσκληση, ανάγνωση της οποίας έγινε από τον Γραμματέα κ. …………………, με τα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δημοσιεύτηκε 
νομίμως :  
 
I. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης:  
i) ανακοινώθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., δια της από 06/06/2018 επιστολής της Εταιρείας, που έλαβε αρ. 

πρωτ. 1188674, και 
ii) ανακοινώθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την 06/06/2018 με αρ. πρωτ. 

2018/ΕΧΑΕ/Η/4546, δια του ηλεκτρονικού συστήματος “ΕΡΜΗΣ”,  
iii) δημοσιεύτηκε  στο από 06/06/2018 Ημερήσιο Δελτίο του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
iv) τοιχοκολλήθηκε 5 ημέρες πριν, σε εμφανές σημείο στην έδρα της Εταιρείας άπαντα εντός 

των προθεσμιών του Κ.Ν. 2190/1920, του Καταστατικού της Εταιρείας και της 
χρηματιστηριακής νομοθεσίας. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση προχωρά σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των 
θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 
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ΘΕΜΑ 1ο 
 
Επί του πρώτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση 
την με ημερομηνία 27 Απριλίου 2018 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των 
ετησίων οικονομικών καταστάσεων, επί της πορείας της Εταιρείας γενικότερα και επί των 
μελλοντικών σχεδίων και συναφών εισηγήσεων, για τη χρήση 01.01.2017-31.12.2017, όπως 
αυτή έχει καταχωρηθεί στο με ημερομηνία 27 Απριλίου 2018 πρακτικό συνεδριάσεως Δ.Σ. 
 
Στη συνέχεια αναγιγνώσκεται η με ημερομηνία 30 Απριλίου 2018 Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή 
Ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2017-31.12.2017. 
 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους …………………τις οικονομικές καταστάσεις 
της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, καθώς και τη σχετική έκθεση 
του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας.  
 
ΘΕΜΑ 2ο 

 
Επί του δεύτερου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να 
απαλλάξουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την ελεγκτική εταιρεία KPMG 
Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Α.Μ. ΣΟΕΛ 114, Στρατηγού Τόμπρα αρ. 3, Αγία Παρασκευή από κάθε 
ευθύνη και αποζημίωση για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας καθώς 
και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 
01/01/2017 - 31/12/2017. 
 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους……………… την απαλλαγή κατά την 
ανωτέρω πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη και 
αποζημίωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε., Α.Μ. ΣΟΕΛ 114, Στρατηγού Τόμπρα αρ. 3, Αγία Παρασκευή για τις Οικονομικές 
Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017. 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
 
Επί του τρίτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως πρότεινε με βάση την πρόταση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τακτικό Ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων και των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από 01/01/2018 - 31/12/2018 τον κ. 
…………………. του ……….. ΑΜ ……….. και ως αναπληρωματικό τον κ……………. του …………… ΑΜ 
………………., ελεγκτές του ελεγκτικού Φορέα ……………………... Το ύψος της αμοιβής τους θα 
ανέλθει στο ποσό των Ευρώ …………. . 
 
Κατόπιν ψηφοφορίας που διενεργήθηκε για το θέμα αυτό και με ψήφους …………….. , εγκρίθηκε  
από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η ανωτέρω πρόταση του Προέδρου της Γενικής 
Συνελεύσεως. 
 
ΘΕΜΑ 4ο 

 
Επί του τέταρτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημέρωσε τους μετόχους ότι 
το τελικό ποσό των αμοιβών και των αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τις υπηρεσίες που προσέφεραν ως εργαζόμενοι από 
01/01/2017-31/12/2017 ανήλθε σε € ……………..  
 
 
Για το 2018 ο κ. Πρόεδρος πρότεινε η Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει ποσό μέχρι € …………..  
Στο προς έγκριση ποσό περιλαμβάνεται το ποσό των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν ως εργαζόμενοι 
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κατά τη διάρκεια του 2018,  το ποσό των αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.  καθώς 
και το ποσό των αμοιβών των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους της εταιρείας όπως 
εγκρίνουν τα ως άνω ποσά που ήδη καταβλήθηκαν και που πρόκειται να καταβληθούν. 
 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους ………………. τις ανωτέρω προτάσεις του 
Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.  
 
ΘΕΜΑ 5ο 
 
Σχετικά με το πέμπτο θέμα, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση, 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου της 
Γενικής Συνέλευσης με ψήφους…………………………….. 
 
ΘΕΜΑ 6ο  
 
Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συμμετοχή των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και στη διεύθυνση των 
θυγατρικών της εταιρειών Sfakianakis Insurance Brokers Α.Ε., Speedex A.E., Alpan Electroline 
Ltd, Mirkat OOD, Mirkat Skopje και Ergotrak A.E.Ε. 
 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους ………………….το ανωτέρω θέμα. 
 
ΘΕΜΑ 7o  
 
Διάφορα θέματα.  
 
Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που πάρθηκαν από την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, συντάσσεται το παρόν Πρακτικό όπως ορίζει ο Νόμος και το 
Καταστατικό της Εταιρείας και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ως 
ακολούθως: 
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Γ.Σ.                         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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