
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
της 28ης ∆εκεµβρίου 2012. 

 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 
"CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ" η 
οποία πραγµατοποιήθηκε την 28-12-2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 παρόντες ήταν 6 
µέτοχοι µε 6.708.455 µετοχές επί συνόλου µετοχών 9.907.500, ήτοι παθόντες ήταν 
µέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 67,71% των µετοχών και ψήφων της εταιρείας και 
ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις : 

1111.... Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1.7.2011 έως 
30.6.2012, η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το Πιστοποιητικού του 
Ορκωτού Ελεγκτή µετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών. 

2. Απαλλαγή ατό κάθε ευθύνη αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 1.7.2011 έως 30.6.2012. 

3. Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές για την χρήση 1/7/2012-30/6/2013 και 
καθορίσθηκε η αµοιβή τους. 

4. Επικυρώθηκε η εκλογή, από το διοικητικό συµβούλιο, νέων µελών σε 
αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

5. Εγκρίθηκαν οι αµοιβές και άλλες παροχές των µελών του ∆.Σ. που 
καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.7.2011 έως 30.6.2012 σύµφωνα µε 
το άρθρο 24 παρ. 2 TOU Ν. 2190/20 και προεγκρίθηκαν οι αµοιβές τους για 
την εταιρική χρήση 1/7/2012 - 30/6/2013 και για την εταιρική χρήση 1/7/2013 
-30/6/2014. 

6. Εγκρίθηκαν οι αµοιβές και οι συµβάσεις σύµφωνα µε άρθρο 23ο παρ.2 του 
Ν.2190/20. 

7. Ορίσθηκαν τα µέλη της επιτροπής ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 
3693/2008, οι εξής: Παναγιώτης Γ. Ζαριφόπουλος (Πρόεδρος), Φραγκίσκος Γ. 
Γαλουζίδης (Μέλος), Πίγκα Ελένη (Μέλος). 

8. Παρασχέθηκε άδεια στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου νια συµµετοχή 
τους στα ∆ιοικητικά Συµβούλια άλλων ανωνύµων εταιρειών στις οποίες η 
Εταιρεία µετέχει ως µέτοχος ή πρόκειται να συµµετάσχει στο µέλλον ως 
µέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες, οι σκοποί των οποίων είναι 
διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προµηθευτές ή πελάτες της. 

9. Αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων µετοχών της εταιρείας µέσω του Χ.Α.Α. µε 
ανώτατο όριο τιµής αγοράς κάθε µετοχής  1€ και κατώτατο όριο τιµής µετοχής  
0,10€ 

 


