Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου
επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
η οποία θα λάβει χώρα την 7η Ιουλίου 2017, ή οποιασδήποτε τυχόν άλλης Επαναληπτικής
Συνέλευσης.
--------------------------------Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016, της
ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 της Εταιρείας και
του Ομίλου της και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή που περιλαμβάνονται
στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016, καθώς
και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του
κ.ν. 2190/1920.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της
εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016, την ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου για την χρήση 2016 της Εταιρείας και του Ομίλου της και τη σχετική Έκθεση Ελέγχου
του Νόμιμου Ελεγκτή που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης
1/1/2016 – 31/12/2016, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο
43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
στις 27.4.2017 και έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από το Νόμο.
Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως
31/12/2016 και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της
χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τον
Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και να
λάβει απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1/1/2016
έως 31/12/2016.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016).
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις
δραστηριότητες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το 2016 και να απαλλάξει τα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και το Νόμιμο Ελεγκτή από οποιαδήποτε ευθύνη για αποζημίωση επί
των οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσεως 1/1/2016 – 31/12/2016.
Θέμα 4ο: Εκλογή Νόμιμων Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη διενέργεια του
τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2017 έως
31/12/2017, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από
1/1/2017 έως 30/6/2017, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της
εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης»
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2017-31/12/2017 και
καθορισμός των αμοιβών αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη
διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από
1/1/2017 έως 31/12/2017, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της
περιόδου από 1/1/2017 έως 30/6/2017, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής
συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής
Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/201731/12/2017 να εκλεγούν Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, από την
Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία …………………………., που εδρεύει στο
………………………, oδός ……………. αρ. ………, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. …………, που έχει εγγραφεί στα μητρώα
του άρθρου 13 παρ. 5 π.δ. 226/1992 και η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας να
καθορισθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τις
αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Θέμα 5ο: Έγκριση της αμοιβής των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση της «Ειδικής Έκθεσης
Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για
τη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την
αμοιβή των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής

Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2016
έως 31/12/2016.
Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση
2016 (1.1.2016 – 31.12.2016). Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για
την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης
2018 (1.1.2018 – 31.12.2018), κατ’ άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις
όποιες καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις
υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2016 και να προεγκρίνει κάποιο ποσό ετησίως, σε
περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εξουσιοδότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσει να διατεθεί αμοιβή από την Εταιρεία στα μέλη του
Διοικητικού της Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία υπό την ιδιότητά τους
αυτή, ειδικότερα δε (να προεγκρίνει) κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 800.000 ευρώ για την
εταιρική χρήση 2017, και κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 750.000 ευρώ για το α΄ εννεάμηνο της
εταιρικής χρήσης 2018, ήτοι μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων, που θα αποφασίσει οριστικά επ’ αυτών. Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται και ο
φόρος, που παρακρατείται, εξαντλουμένης ούτως της φορολογικής υποχρεώσεως του
δικαιούχου της αμοιβής.
Θέμα 7ο: Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και
εισηγείται την έγκρισης της αντικατάστασης του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Φρουζή από το νέο μη εκτελεστικό μέλος κ. Πέτρο
Παπαδάκη, η οποία έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση της 29.05.2017.
Θέμα 8ο: Παροχή αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α) με μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατ’ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν.
2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την παροχή
αδείας για κατάρτιση και την έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας και μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου που
απαιτούν σύμφωνα με το νόμο την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Θέμα 9ο: Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές
αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 Κ.Ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά
Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή
παρόμοιους σκοπούς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση άδεια, σύμφωνα με
το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρείας να
συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου, που
επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.
Θέμα 10ο: Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις ετήσιες
ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τις
συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις ετήσιες ατομικές
και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Θέμα 11ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τα μέλη της προβλεπόμενης από το άρθρο 44 του ν.
4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας διασφαλίσει ότι θα διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα
επαρκών γνώσεων σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η Επιτροπή θα ασκεί τις προβλεπόμενες
από τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του άρθρου 7 του ν. 3016/2002
αρμοδιότητες.
Θέμα 12ο: Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ /ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1.

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως
31/12/2016, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την
χρήση 2016 της Εταιρείας και του Ομίλου της και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου
του Νόμιμου Ελεγκτή που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της
εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016, καθώς και της δήλωσης
εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν.
2190/1920.

2.

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως
31/12/2016 και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα
αποτελέσματα της χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

3.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή από
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016
(1/1/2016 – 31/12/2016).

4.

Εκλογή Νόμιμων Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη διενέργεια του
τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από
1/1/2017 έως 31/12/2017, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2017 έως 30/6/2017, καθώς επίσης και του
ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της
«Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2017-31/12/2017 και
καθορισμός των αμοιβών αυτών.

5.

Έγκριση της αμοιβής των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση της «Ειδικής
Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

6.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση
2016 (1.1.2016 – 31.12.2016). Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) και για το α΄
εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018), κατ’ άρθρο 24§2 Κ.Ν.
2190/1920.

7.

Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

8.

Παροχή αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α) με
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατ’
άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν.
2190/1920.

9.

Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 Κ.Ν. 2190/1920,
συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της
Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
10. Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις
ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
11. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
12. Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της Εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ :
Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (μόνο για νομικά πρόσωπα):
Εξουσιοδοτώ με το παρόν
1. τον /την…………………………………………………………………………………………….. του ………………,
κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ άριθμ. ……………………………………….. που εκδόθηκε την
……………………….. από το …………………………………………., με ταχυδρομική διεύθυνση:
………………………………………………………………………………………………………………………..
2. τον /την…………………………………………………………………………………………….. του ………………,
κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ άριθμ. ……………………………………….. που εκδόθηκε την
……………………….. από το …………………………………………., με ταχυδρομική διεύθυνση:
……………………………………………………………………………………………………………………….
3. τον /την…………………………………………………………………………………………….. του ………………,
κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ άριθμ. ……………………………………….. που εκδόθηκε την
……………………….. από το …………………………………………., με ταχυδρομική διεύθυνση:
………………………………………………………………………………………………………………………..
όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν
επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την προσεχή Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 7η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή

και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού
Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής
Ενότητας Ρεθύμνης, καθώς και στις τυχόν απαιτηθησόμενες και ήδη προγραμματισμένες Πρώτη
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση (την την 19η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:00
π.μ. στον ίδιο τόπο) και Δεύτερη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση (την 31η Ιουλίου 2017,
ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο) και ψηφίσ… στο όνομα και για λογαριασμό μου
για το σύνολο των μετοχών/[για ……………….. εκ του συνόλου των μετοχών] εκδόσεως της
Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα
ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ως ακολούθως:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως
31/12/2016, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου για την χρήση 2016 της Εταιρείας και του Ομίλου
της και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή
που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της
εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016, καθώς και
της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το
άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2.

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από
1/1/2016 έως 31/12/2016 και λήψη απόφασης για τη μη
διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από
1/1/2016 έως 31/12/2016.

3.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Νόμιμου Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 –
31/12/2016).

4.

Εκλογή Νόμιμων Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού)
για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2017 έως
31/12/2017, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2017 έως 30/6/2017,
καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής
συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής
Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από
1/1/2017-31/12/2017 και καθορισμός των αμοιβών αυτών.

5.

Έγκριση της αμοιβής των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Διακριτική
Ευχέρεια

της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης»
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη
χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
6.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για
την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016). Προέγκριση
αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την
εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) και για το α΄
εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018),
κατ’ άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920.

7.

Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

8.

Παροχή αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων
συμβάσεων α) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατ’ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν.
2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν.
2190/1920.

9.

Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με
το άρθρο 23§1 Κ.Ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά
Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της
Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους
σκοπούς.

10. Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως
απεικονίζονται στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.
11. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44
του ν. 4449/2017.
12. Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Θέματα γενικού
ενδιαφέροντος.

Τρόπος ψηφοφορίας
(π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς
τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του
ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και
τον
τρίτο
και
ο
δεύτερος
τον
τρίτο,
κ.λπ.)
…….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής,
τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης γραπτή ανάκλησή της.
[Τόπος]………….., ………………….. 2017
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία (23ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 145 68, Κρυονέρι Αττικής, υπεύθυνο . Νικόλαος Αναμουρλόγλου, τηλ.: 210-6260187), θα πρέπει
κατά την Γ.Σ. να προσκομίζεται το πρωτότυπο, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος
μετόχου, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία.

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου:
Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί, βάση του αρθρ. 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
ότι κατά την 16η Ιουνίου 2017, ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των μετόχων στην
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 7η Ιουνίου 2017, α)
ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 29.480.000 κοινές μετοχές και β) ο
συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 29.336.467.

