
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ  

της 20ης Ιουνίου 2018, ημέρα Σετάρτη και ώρα 9 π.μ. 
 

ΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ / ΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Τποβολι και ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ Εταιρίασ  
«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» τθσ εταιρικισ χριςθσ 
01/01/2017-31/12/2017 ζπειτα από ακρόαςθ τθσ ςχετικισ Εκκζςεωσ Διαχείριςθσ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου περί των πεπραγμζνων τθσ ωσ άνω χριςθσ, θ οποία ςυμπεριλαμβάνει 
και τθ διλωςθ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με το άρκρ. 43ββ Κ.Ν. 2190/1920, και τθσ 
Εκκζςεωσ Ελζγχου των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν. 
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο κα ειςθγθκεί τθν ζγκριςθ από τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των 
μετόχων των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ Εταιρίασ «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» τθσ εταιρικισ χριςθσ 01/01/2017-31/12/2017 ζπειτα από 
ακρόαςθ τθσ ςχετικισ Εκκζςεωσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου περί των 
πεπραγμζνων τθσ ωσ άνω χριςθσ, θ οποία ςυμπεριλαμβάνει και τθ διλωςθ εταιρικισ 
διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με το άρκρ. 43ββ του Κ.Ν. 2190/1920, και τθσ Εκκζςεωσ Ελζγχου των 
Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν και τθ μθ διανομι μερίςματοσ από τα αποτελζςματα τθσ 
εταιρικισ χριςθσ 01/01/2017-31/12/2017. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν τθσ 
Εταιρίασ «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» από κάκε 
ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ χριςθσ (01/01/2017-
31/12/2017) και ζγκριςθ διαχειριςτικϊν πράξεων και πράξεων εκπροςϊπθςθσ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου και των υποκαταςτάτων αυτοφ. 
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο κα ειςθγθκεί τθν ζγκριςθ από τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των 
μετόχων κατ’ άρκρ. 35 του Κ.Ν. 2190/1920 τθσ απαλλαγισ των μελϊν του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν τθσ Εταιρίασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα 
πεπραγμζνα τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ χριςθσ (01/01/2017-31/12/2017) και τθν ζγκριςθ των 
διαχειριςτικϊν πράξεων και των πράξεων εκπροςϊπθςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των 
υποκαταςτάτων αυτοφ. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογι ενόσ τακτικοφ και ενόσ αναπλθρωματικοφ Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι για τθν 
εταιρικι χριςθ 2018 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ.  
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο κατόπιν και τθσ ςχετικισ πρόταςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου τθσ εταιρίασ 
κα ειςθγθκεί τθν εκλογι από τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ εταιρίασ ορκωτϊν 
ΕλεγκτϊνGRANT THORTHON Α.Ε. με αρικμό μθτρϊου ΟΕΛ 127 για τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ 
κατά τθ χριςθ 2018 προκειμζνου εντόσ των επομζνων πζντε (5) θμερϊν να τθσ παραςχεκεί θ 
εντολι για τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ κατά τθ χριςθ 2018. Η ωσ άνω εταιρία ορκωτϊν Ελεγκτϊν 
μζςα ςε ζνα μινα από τθ λιψθ τθσ εντολισ από τθν «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν Εταιρία και ςτο Εποπτικό 
υμβοφλιο του ϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν (.Ο.Ε.Λ.) το όνομα του Ορκωτοφ Ελεγκτι 



ι Ελεγκτϊν, ςτουσ οποίουσ ανζκεςε τθν ευκφνθ του ςυγκεκριμζνου ελζγχου. Σθν αμοιβι τθσ 
άνω εταιρίασ ορκωτϊν ελεγκτϊν κα κακορίςει θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Ζγκριςθ των πάςθσ φφςεωσ καταβλθκειςϊν αμοιβϊν και αποηθμιϊςεων των μελϊν 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου κατ’ άρκρ. 24 Κ.Ν.2190/1920 για τισ παραςτάςεισ τουσ ςτισ 
ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και για τισ προςφερόμενεσ προσ τθν Εταιρία 
υπθρεςίεσ τουσ ωσ μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθ χριςθ 01/01/2017-31/12/2017 και 
προζγκριςθ αυτϊν για τθ χριςθ 01/01/2018-31/12/2018. 
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο κα ειςθγθκεί τθν ζγκριςθ από τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των 
μετόχων των πάςθσ φφςεωσ καταβλθκειςϊν αμοιβϊν και αποηθμιϊςεων των μελϊν του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου κατ’ άρκρ. 24 Κ.Ν.2190/1920 για τισ παραςτάςεισ τουσ ςτισ 
ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και για τισ προςφερόμενεσ προσ τθν Εταιρία 
υπθρεςίεσ τουσ ωσ μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθ χριςθ 01/01/2017-31/12/2017 και 
τθν προζγκριςθ αυτϊν για τθ χριςθ 01/01/2018-31/12/2018. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Ζγκριςθ ςυμβάςεων ςφμφωνα με το άρκρ. 23α Κ.Ν. 2190/1920 
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο κα ειςθγθκεί τθν ζγκριςθ από τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των 
μετόχων ςφμφωνα με το άρκρ. 23α Κ.Ν. 2190/1920 ςε ςυνδυαςμό προσ το ΔΛΠ 24 
τροποποιιςεων υφιςταμζνων ςυμβάςεων και ςφναψθσ νζων ςυμβάςεων τθσ Εταιρίασ με 
ςυνδεδεμζνα πρόςωπα. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Κακοριςμόσ τθσ διάρκειασ τθσ κθτείασ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 
 
Η από 8.6.2017 Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ εταιρίασ εξζλεξε ωσ μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Ελζγχου ςφμφωνα με όςα προβλζπει ο Ν. 4449/2017 και ειδικότερα το άρκρ. 44 
αυτοφ τουσ πυρίδωνα Δοφλφθ του Κωνςταντίνου, Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Ελζγχου (μθ μζλοσ 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρίασ), Δθμιτριο Χριςτακόπουλοτου Παραςκευά, 
Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ (από το 2008) του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρίασ και 
Ήρα Καλιαμπζτςου του Γεωργίου, Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ (από το 2009) του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρίασ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο κα ειςθγθκεί προσ τθν Σακτικι 
Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τον κακοριςμό διάρκειασ κθτείασ για τα ωσ άνω μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Ελζγχου ίςθσ με τθ κθτεία των νυν μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρίασ, 
δθλ. θ κθτεία των ωσ άνω μελϊν τθσ Επιτροπισ Ελζγχου κα λιξει ταυτόχρονα με τθ λιξθ τθσ 
κθτείασ των νυν μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρίασ, ιτοι κα λιξει τθν 17.6.2020, 
παρατεινόμενθ, εφόςον είναι απαραίτθτο, μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ εντόστθσ οποίασ 
πρζπει να ςυνζλκει θ αμζςωσ επόμενθ τακτικι γενικι ςυνζλευςθ τθσ εταιρίασ. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρίασ κατά ποςό 166.815 ΕΤΡΩ με μείωςθ 
τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε μετοχισ κατά ποςό 0,02 ΕΤΡΩ και επιςτροφι ποςοφ 0,02 ΕΤΡΩ ςε 
κάκε μετοχι κατά τροποποίθςθ του άρκρου 5 του καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ. κοπόσ τθσ 
μείωςθσ είναι θ επιςτροφι ςτουσ μετόχουσ ποςοφ 0,02 ΕΤΡΩ ανά μετοχι και ςυνολικά 166.815. 
ΕΤΡΩ, κακϊσ θ εταιρία λόγω του υψθλοφ ποςοφ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου δεν ζχει ανάγκθ 
για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ τθν επιςτρεφόμενθ ςτουσ μετόχουσ εταιρικι περιουςία 
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο κα ειςθγθκεί προσ τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθ 
λιψθ απόφαςθσ για μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρίασ κατά ποςό 166.815. ΕΤΡΩ 



με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε μετοχισ κατά ποςό 0,02 ΕΤΡΩ και επιςτροφι ποςοφ 
0,02 ΕΤΡΩ ςε κάκε μετοχι κατά τροποποίθςθ του άρκρου 5 του καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ. 
κοπόσ τθσ μείωςθσ είναι θ επιςτροφι ςτουσ μετόχουσ ποςοφ 0,02 ΕΤΡΩ ανά μετοχι και 
ςυνολικά 166.815 ΕΤΡΩ, κακϊσ θ εταιρία λόγω του υψθλοφ ποςοφ του μετοχικοφ τθσ 
κεφαλαίου δεν ζχει ανάγκθ για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ τθν επιςτρεφόμενθ ςτουσ 
μετόχουσ εταιρικι περιουςία 
 
ΘΕΜΑ 8ο:Διάφορεσ ανακοινϊςεισ. 
 
Η Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων κα ενθμερωκεί για οποιοδιποτε άλλο κζμα τυχόν 
ανακφψει μζχρι τθ ςφγκλθςθ τθσ. 
 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 


