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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ 

«ΕΛΛΗΝΙKEΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΕΣ Α.Β.Ε.Ε» 

ΑΡ. ΓΕΜΗ 000394601000 

 

Στο Χαλάνδρι  Αττικής, σήμερα Παρασκευή 10η   Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00, στα γραφεία της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 

95Γ, συνήλθαν οι κάτωθι αναφερόμενοι μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία 

συγκλήθηκε κατόπιν της από 17 Ιουνίου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε 

σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό :  

• στην ιστοσελίδα της εταιρείας, www.helfish.gr, και στον αρμόδιο ιστότοπο του Γ.ΕΜΗ του Υπουργείου 

Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού www.business.portal.gr.  

• Εικοσιτέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρίαση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στη αίθουσα Συνεδρίασης και 

στα γραφεία της Εταιρείας ο πίνακας των δικαιούμενων συμμετοχής μετόχων με τον αριθμό των μετοχών και το 

ποσοστό συμμετοχής και τις ψήφους που διαθέτει ο καθένας.  

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο κ. Ιωάννης Κατσιβέλης και χρέη Γραμματέα 

αναλαμβάνει προσωρινά η κα Ελευθερία Καρατάσου, η οποία ανάγνωσε τον Πίνακα των μετόχων της εταιρείας 

που παρίστανται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής :  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 

ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10.07.2020 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μετοχές Δικ. Ψήφου 
Ποσοστό 

Μετοχών 

Ποσοστό 

Δικ. Ψήφου 
Εκπρόσωπος 

1 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 8.539.644 7.039.644 28,10% 23,16% 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 

 

 

 

 

 

2 LEWIS NIGEL DAVID DYFED 7.639.740 6.639.740 25,14% 21,85% 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 

 

 

 

 

 

        16.179.38 13.679.384 53,24% 45,01   

 

 

 
 

 
 

 

Από την ανάγνωση του καταλόγου προκύπτει ότι, στην παρούσα συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.679.384 κοινές ονομαστικές 

μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 30.390.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 45,01% του καταβεβλημένου 

http://www.helfish.gr/
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μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου νομίμως συνέρχεται η παρούσα γενική συνέλευση. Κατόπιν των 

ανωτέρω, επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκόμενων μετόχων και 

εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Κατσιβέλης και Γραμματέας η κα Ελευθερία Καρατάσου.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ευχαριστεί από μέρους των εκλεγέντων και κατόπιν 

εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν ως εξής: 

         

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών    

Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 –

31.12.2019. 

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθ. 108 του Ν. 4548/2018 

και απαλλαγή των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα 

πεπραγμένα της διαχείρισης, τις εταιρικές και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2019.   

ΘΕΜΑ 3ο : Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει στα μέλη του 

ΔΣ να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών 

οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.  

ΘΕΜΑ 4ο : Eκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για 

την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών    

Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 –

31.12.2019. 

 

• Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Κατσιβέλης υποβάλλει στους μετόχους τις Ετήσιες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες) όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2019, την Έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2019 που συμπεριλαμβάνεται στις Ετήσιες 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2019, οι οποίες συντάχθηκαν  από την Εταιρεία 

και διανεμήθηκαν ήδη στους μετόχους. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κυρίους 

μετόχους ότι λόγω ζημιών προηγουμένων χρήσεων δεν προβλέπεται η καταβολή μερίσματος στους 

μετόχους.  

• Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια 

Οικονομική Έκθεση. Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την έγκριση των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/-31/12/2019 καθώς και των επ’ αυτών Εκθέσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ακολούθησε συζήτηση επί των ως άνω Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων και αφού δόθηκαν οι αναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις προς τους μετόχους, η Γενική 

Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και 
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Ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 μετά των σχετικών Εκθέσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

 

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθ. 108 του Ν. 4548/2018 

και απαλλαγή των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα 

πεπραγμένα της διαχείρισης, τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2019.   

 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 

108 του Ν. 4548/2018 κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 και απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή για τις πράξεις και αποφάσεις της χρήσης 2019. 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο : Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει στα μέλη του 

ΔΣ να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών 

οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.  

 
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την δυνατότητα συμμετοχής στα μέλη του Δ.Σ. και στα 

διοικητικά στελέχη της Εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών ή και 

τρίτων εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό. 

 

ΘΕΜΑ 4ο : Eκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για 

την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ" (Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 156) για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 και ειδικότερα εξέλεξε 

τον κ. Γεώργιο Μπατσούλη του Αναστασίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 14001 ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Ανδρέα 

Τσαμάκη του Δημητρίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 17101 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό 

Συμβούλιο να διαπραγματευτεί την αμοιβή.  

 

Επειδή, στην ημερήσια διάταξη δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 

την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, όπως ακολουθεί. 

 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡ. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ                                                       ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ  

 
 


