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Η Δηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΑΒΔΔ ελεκεξώλεη, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 4.1.3.3 ηνπ Καλνληζκνύ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, όηη θαηά ηελ Α 

Μεη'αλαβνιή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 20εο 

Μάηνπ 2011 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 16.00 κ.κ.. παξέζηεζαλ 13 κέηνρνη 

εθπξνζσπνύληεο 18.624.424 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, ήηνη 

πνζνζηό 61,235% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη πνζνζηό 

απαξηίαο 61,235%. πδεηήζεθαλ θαη ειήθζεζαλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα 

θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο:  

1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Δηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο (01.01.2010 -

31.12.2010), κεηά ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ 

Διεγθηή. Δγθξίζεθαλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ρξήζεο από 01.01.2010 έσο 31.12.2010 ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΗΝΙΚΔ 

ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΑΒΔΔ.  

Φήθηζαλ: Τπέξ 18.624.424 (100%), Καηά 0 Λεπθά/Απνρή 0  

2. Δπηθύξσζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιήμαζαο εηαηξηθήο ρξήζεο θαη απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Οξθσηνύ 

Διεγθηή από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε (01.01.2010-

31.12.2010).  

Δγθξίζεθε ε απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή από θάζε 

επζύλε απνδεκηώζεσο θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε (01.01.2010-31.12.2010).  

Φήθηζαλ: Τπέξ 18.624.424 (100%), Καηά 0 Λεπθά/Απνρή 0  

3. Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηελ εηαηξηθή 

ρξήζε 01.01.2011-31.12.2011.  

Δγθξίζεθε ε εθινγή ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "BDO Οξθσηνί Διεγθηέο Α.Δ " 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο 01.01.2011 - 31.12.2011 θαη εηδηθόηεξα ν θ. Αλδξέαο 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ 



Σζακάθεο ηνπ Γεκεηξίνπ κε ΑΜ ΟΔΛ 17101 σο Σαθηηθόο Διεγθηήο θαη σο 

Αλαπιεξσκαηηθόο ν Γξεγόξηνο Κνύηξαο ηνπ Ηιία κε ΑΜ ΟΔΛ 13601.  

Φήθηζαλ: Τπέξ 18.624.424 (100%), Καηά 0 Λεπθά/Απνρή 0  

4. Παξνρή άδεηαο θαη'άξζξν 23 θ.λ.2190/1920 ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε άιισλ 

εηαηξεηώλ κε ζπλαθέο αληηθείκελν.  

Δγθξίζεθε ε παξνρή αδείαο γηα ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ηνπο Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο 

λα κεηέρνπλ ζηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε δηνίθεζε άιισλ ζπλδεδεκέλσλ, θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42§ε ηνπ Ν. 2190/1920, εηαηξηώλ.  

Φήθηζαλ: Τπέξ 18.624.424 (100%), Καηά 0 Λεπθά/Απνρή 0  

5. Πξνέγθξηζε ακνηβώλ θαη απνδνρώλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην 

2010.  

Δγθξίζεθαλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 2190/1920, ε πξνέγθξηζε ησλ 

ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γ. γηα ηελ ρξήζε 2011.  

Φήθηζαλ: Τπέξ 18.624.424 (100%), Καηά 0 Λεπθά/Απνρή 0  

6. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη θσδηθνπνίεζε απηνύ ζε 

εληαίν θείκελν.  

Σξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 19 ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ νξίζηεθε ζε ηέζζεξα έηε.  

Φήθηζαλ: Τπέξ 18.624.424 (100%), Καηά 0 Λεπθά/Απνρή 0  

7. Δθινγή κειώλ ηνπ Γ..  

ηε παξνύζα γεληθή ζπλέιεπζε εθιέρζεθε λέν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην πνπ 

απαξηίδεηαη από ηνπο Ισάλλε Καηζηβέιε ηνπ Αξηζηείδε Δθηειεζηηθό κέινο, Nigel 

Lewis ηνπ Dyfet Δθηειεζηηθό κέινο, Υαξάιακπν Καξαπνζηόιε ηνπ Ισάλλε- 

Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό κέινο, Υαξάιακπν Καξαπνζηόιε ηνπ Γεκεηξίνπ - 

Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό κέινο, Αηθαηεξίλε Πνιπκελάθνπ ηνπ Κπξηάθνπ- 

Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό κέινο, Υξήζην Μηραιόπνπιν ηνπ Πέηξνπ - Αλεμάξηεην 

κε Δθηειεζηηθό κέινο θαη Παλαγηώηε - Αδακάληην Ραδηθόπνπιν ηνπ Νηθνιάνπ 

Δθηειεζηηθό κέινο.  

ηε ζπλέρεηα εθιέρζεθε ε λέα επηηξνπή ειέγρνπ ε νπνία απαξηίδεηαη από ηελ 

Αηθαηεξίλε Πνιπκελάθνπ σο Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπο θ.θ. Υαξάιακπνπ 

Καξαπνζηόιε θαη Υξήζηνπ Μηραιόπνπινπ σο κέιε.  

Φήθηζαλ: Τπέξ 18.624.424 (100%), Καηά 0 Λεπθά/Απνρή 0  

8. Γηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο.  

Δλεκεξώζεθαλ νη κέηνρνη γηα ηηο ηειεπηαίεο επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο ηεο 

εηαηξείαο. 


