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Γλσζηνπνηείηαη ζην επελδπηηθό θνηλό όηη θαηά ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 Ηνπιίνπ 2009, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 15.00, κεη' αλαβνιή από ηηο 26.06.2009, ζηα γξαθεία ηεο ζηα 

Βξηιήζζηα επί ηεο Ιεσθόξνπ Πεληέιεο αξηζκόο 48, παξέζηεζαλ θαη 

εθπξνζσπήζεθαλ 7 Κέηνρνη εθπξνζσπνύληεο 11.788.510 θνηλέο νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο θαη αληίζηνηρα δηθαηώκαηα ςήθσλ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 38,79% ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο.  

Δπνκέλσο ππήξρε ε λόκηκε απαξηία ζύκθσλα κε ην Λόκν θαη ην Θαηαζηαηηθό ηεο 

Δηαηξείαο θαη σο εθ ηνύηνπ ε Γεληθή πλέιεπζε, λνκίκσο ζπλεδξηάδνπζα, 

πξνρώξεζε ζηελ ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηα δηάηαμεο.  

Θαησηέξσ αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ηηο ιεθζείζεο από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηόρσλ απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο:  

1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε νκόθσλα θαη πακςεθεί ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηεο 22εο εηαηξηθήο ρξήζεο 01.01.2008 - 31.12.2008, νη νπνίεο είραλ 

ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξόηππα, θαζώο θαη ηηο επ' απηώλ 

Δθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή- Ινγηζηή.  

2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε θύξσζε νκόθσλα θαη πακςεθεί ηα πεπξαγκέλα ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήμαζαο εηαηξηθήο ρξήζεο θαη 

απάιιαμε νκόθσλα από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ηνλ Οξθσηό Διεγθηή - Ινγηζηή γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 01.01.2008 

-31.12.2008.  

Απουάσεις μετ αναβολή Γενικής Συνέλευσης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ 



3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε εμέιεμε νκόθσλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο 2009 ηνλ θ. 

Γεώξγην ΣΑΚΑΣΗΟΤ σο Σαθηηθό Διεγθηή θαη ηνλ θ. Ληθόιαν Ιάιν σο 

Αλαπιεξσκαηηθό Διεγθηή, κέιε ηεο "ΤΛΔΡΓΑΕΟΚΔΛΟΗ ΟΡΘΩΣΟΗ ΙΟΓΗΣΔ".  

4. Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε νκόθσλα ηελ παξνρή άδεηαο ζηα Κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξίαο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ λόκηκα ζηε ζύλζεζε ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ 

θαη ζηε Γηνίθεζε ελ γέλεη άιισλ Δηαηξεηώλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη ε Δηαηξία, 

ηόζν ησλ πθηζηακέλσλ όζν θαη όζσλ κειινληηθά απνθηεζνύλ ή ζπζηαζνύλ.  

5. Ζ Γεληθή πλέιεπζε δελ έιαβε απόθαζε επί ηνπ πέκπηνπ ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, ήηνη ηελ έγθξηζε ηεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ θαη' άξζξν 23α 

θ.λ.2190/1920, θαζώο δελ έρξεδε ζπδεηήζεσο θαηά ηε ζπλεδξίαζε απηή.  

6. Ζ Γεληθή πλέιεπζε δελ έιαβε απόθαζε επί ηνπ έθηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, ήηνη ηελ πξνέγθξηζε ακνηβώλ θαη απνδνρώλ κειώλ Γ γηα ηε ρξήζε 

2009.  

7. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαηηεζέλησλ κειώλ 

θαηά ην έηνο 2008.  

8. Γελ έιαβαλ ρώξα άιιεο αλαθνηλώζεηο. 


