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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝIΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. 
 "CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’  
ΤΗΣ 30ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΓΕΜΗ 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1) 
  
 
Στον Ταύρο, σήµερα την 30η ∆εκεµβρίου  2014, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη  
και ώρα 10:00 π.µ. συvήλθαv σε Τακτική Γενική Συνέλευση oι κ.κ. Μέτoχoι της 
Αvώvυµης Εταιρείας µε τηv επωvυµία "CPI Aνώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών & Περιφερειακών"   και διακριτικό τίτλο ‘’C.P.I.’’ , στην έδρα της 
Εταιρείας επί της οδού Ραφαηλίδη 1 στον Ταύρο, κατόπιν της από 3 
∆εκεµβρίου 2013  Πρόσκλησης ∆.Σ., η οποία  έχει ως εξής: 
 
 

CPI A.E. 
ΓΕΜΗ 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.  32624/06/Β/95/1) 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
‘’CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 2ας  ∆εκεµβρίου 2014 και 
σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρείας  καλούνται οι κ.κ. 
µέτοχοι της εταιρείας µε την επωνυµία “CPI Ανώνυµος Εταιρεία 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  &  Περιφερειακών”  : 
-Σε  τακτική  Γενική Συνέλευση την 30η ∆εκεµβρίου 2014 ηµέρα Τρίτη  και 
ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής οδός 
Ραφαηλίδη αριθµός 1.   
-Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης, για όλα τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, απαρτίας του 1/5 του µετοχικού κεφαλαίου στην άνω 
Γενική Συνέλευση, σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου  2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
09.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής οδός 
Ραφαηλίδη αριθµός 1, χωρίς να δηµοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση, για  
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης: 
 
 
Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 
 
1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 

οικονοµικής χρήσης (1/7/2013 έως 30/6/2014), της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Ελεγκτών  για την χρήση 1/7/2013 έως 30/6/2014. 

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για την χρήση 1/7/2014 έως 30/6/2015 και 
καθορισµός της αµοιβής τους. 

4. Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
5. Έγκριση αµοιβών και άλλων παροχών των µελών του ∆.Σ. που καταβλήθηκαν κατά 

την εταιρική χρήση 1/7/2013-30/6/2014 σύµφωνα µε το  άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 
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2190/20 και προέγκριση αµοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2014-30/6/2015 και για 
την εταιρική χρήση 1/7/2015-30/06/2016.  

6. Έγκριση αµοιβών και συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23α  παρ. 2  του 
ν.2190/1920.   

7. Παροχή άδειας στα µέλη του ∆.Σ. για συµµετοχή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
άλλων εταιρειών. 

8. Αγορά ιδίων µετοχών. 
9. ∆ιάφορα θέµατα - Ανακοινώσεις. 
 
Περαιτέρω, µε βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α’ του Κ.Ν. 2190/20, ως 
τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, µε τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 
3884/2010 και ισχύουν σήµερα, η εταιρεία ενηµερώνει τους µετόχους της για τα 
ακόλουθα: 
 
α. ∆ικαίωµα Συµµετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση: 
 
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε µέτοχος. Κάθε 
κοινή µετοχή της εταιρείας παρέχει δικαίωµα µίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως 
µέτοχος στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) της 
εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής 
έγγραφης βεβαίωσης από την «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.», ή εναλλακτικά, µε 
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας µε τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η 
ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας 
πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30.12.2014 
(ηµεροµηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 25.12.2014 και η σχετική 
έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της µετοχικής τους ιδιότητας πρέπει 
να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο µέχρι την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από τη 
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την 27.12.2014. 
 
Για τη συµµετοχή στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 16.01.2015, η 
ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ηµέρας 
πριν από την ηµέρα συνεδρίασης αυτής, ήτοι κατά την 12.01.2015 (ηµεροµηνία 
Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη 
βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας αυτών πρέπει να 
περιέλθει στην εταιρεία, το αργότερο µέχρι την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από την 
ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της ως άνω Α’ Επαναληπτικής Γενικής 
Συνέλευσης, ήτοι µέχρι την 13.01.2015. 
Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την Ηµεροµηνία 
Καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 
28α' του Κ.Ν. 2190/20, ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά 
από άδειά της. 
Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων συµµετοχής και ψήφου δεν 
προϋποθέτει τη δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης 
ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης 
αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην Ηµεροµηνία 
Καταγραφής και στην ηµεροµηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης. 
 
β. ∆ιαδικασία για την άσκηση δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου/ων: 
 
Ο µέτοχος συµµετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε 
µέσω αντιπροσώπων.  ∆ιατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' 
αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωµάτων του µετόχου είτε την επιλεξιµότητα των 
προσώπων που µπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. Κάθε 
µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει 
µετοχές της εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός 
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λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει τον µέτοχο να ορίζει 
διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε 
λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για 
περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Νοµικά 
πρόσωπα µετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι 
τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία και 
µόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισµένου 
χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύµφωνα µε τις οδηγίες του µετόχου, εφόσον 
υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα 
(1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δηµόσια αρχή, 
ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δηµοσιότητα από την καταχώριση αυτής στο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους 
µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα 
συµφέροντα πλην των συµφερόντων του µετόχου. Σύγκρουση συµφερόντων µπορεί 
να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της 
εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο 
αυτόν, β) είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της 
εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου 
ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) 
είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο 
της εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο 
οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού 
µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’. Ο 
διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και 
κοινοποιείται στην εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ορισθείσα 
ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι µέχρι την 27.12.2014, κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
της (www.cpi.gr) στο διαδίκτυο, το έντυπο που χρησιµοποιεί για το διορισµό 
πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο από τον µέτοχο στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, στη διεύθυνση 
Ραφαηλίδη 1, Ταύρος Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. 
Σοφία Τσαδήµα) ή αποστέλλεται τηλεοµοιοτυπικώς στο φαξ: 210-4805 801 τρεις (3) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή 
τυχόν Επαναληπτικών αυτής. 
Ο δικαιούχος µέτοχος καλείται να µεριµνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς 
αποστολής του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την 
εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-4805 855. 
 
γ. ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας των µετόχων. 
 
1) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει 
στην ηµερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί για 
την 30.12.2014, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση, ήτοι µέχρι και την 15.12.2014. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων 
θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται απo αιτιολόγηση ή από σχέδιο 
απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια 
διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη 
δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 
ήτοι µέχρι και την 17.12.2014, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στο 
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cpi.gr), µαζί µε την αιτιολόγηση ή το 
σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920). 
2) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά 



 4 

τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξη (6) τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το 
αργότερο µέχρι την 24.12.2014, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν 
περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση 
περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης της 30.12.2014, ήτοι µέχρι και την 23.12.2014 
(άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920). 
3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση της 30.12.2014, ήτοι 
µέχρι και την 25.12.2014, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη 
Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της 
εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει 
ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 4 
του Κ.Ν. 2190/1920). 
4) Μετά από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε 
(5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 
30.12.2014, ήτοι µέχρι και την 25.12.2014, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να 
παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο 
οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920). 
Αντίστοιχες προθεσµίες για τυχόν άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας των µετόχων 
ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. 
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να 
αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν 
κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόµιση 
έγγραφης βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή 
εναλλακτικά η πιστοποίηση της µετοχικής τους ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική 
σύνδεση φορέα και εταιρείας. 
 
δ. ∆ιαθέσιµες πληροφορίες και έγγραφα: 
 
Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 
2190/1920, θα διατίθενται σε έγχαρτη µορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας 
στην οδό Ραφαηλίδη αρ. 1 στον Ταύρο Αττικής (Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων, 
υπεύθυνη κ. Σοφία Τσαδήµα) και σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδίκτυο, µε ανάρτησή 
τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.cpi.gr . 
 
Ταύρος, 2 ∆εκεµβρίου 2014. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο». 
 
Η ανωτέρω Πρόσκληση υποβλήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση 
στο ΦΕΚ, µε αριθµό πρωτοκόλλου Ε 167423/4-12-2014,   τοιχοκολλήθηκε σε 
εµφανή θέση των γραφείων της Εταιρίας και αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της εταιρείας: www.cpi.gr  
 
Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
καταρτίσθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τοιχοκολλήθηκε σε εµφανές 
µέρος των γραφείων της Εταιρίας ο πίνακας των µετόχων οι οποίοι κατέθεσαν 
τις µετοχές των εµπροθέσµως για να συµµετάσχουν στην παρούσα Τακτική 
Γενική Συνέλευση µε την ένδειξη του αριθµού των Μετοχών και ψήφων που έχει 
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ο καθένας ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα 
εµφανίσθηκαν οι κατωτέρω:  
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ 30ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 

 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

1
2
3
4
5
6
7

ΣΥΝΟΛΟ 0 0,00%
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύvωv Σύµβoυλoς κ. Χρήστος 
Παπαθάvoς πρoεδρεύει πρoσωριvά στηv Τακτική Γεvική Συvέλευση  και προσέλαβε 
Γραµµατέα τov κ. Κων/νο Σκούρα, Οικονοµικό διευθυντή της Εταιρίας, ο οποίος 
παρίσταται για παροχή πληροφοριών όπου και όταν χρειαστεί. 
 
Στη συvέχεια o προσωρινός Πρόεδρoς της Γενικής Συνέλευσης, ανέθεσε στο 
Γραµµατέα κ. Σκούρα Κων/νο την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι 
οποίοι έχουν δικαίωµα να παραστούν στην παρούσα συνεδρίαση. 
 
Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόµενοι Μέτοχοι 

αντιπροσωπεύουν το   % του συνόλου των µετοχών της εταιρίας. 
 
Επειδή ουδεµία ένσταση υποβλήθηκε κατά του ανωτέρω καταλόγου, η Γενική 
Συνέλευση εξέλεξε οριστικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αποτελείται 
από τον κ. Σκούρα Κων/νο ως Πρόεδρο και τον κ. Φώτη  Χατζηαντώνη-Φωταρά 
ως Γραµµατέα, ο οποίος  θα εκτελεί και καθήκοντα ψηφολέκτη. 
 
Ο κ. Σκούρας Κων/νος ευχαρίστησε τoυς παρευρισκόµεvoυς Μετόχoυς για τηv 
εκλoγή του και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των 
θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
της οικονοµικής  χρήσης (1/7/2013 έως 30/6/2014), της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 
  
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σκούρας Κων/νος ζήτησε από τον Πρόεδρο 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Χρήστο Παπαθάνο να διαβάσει και να αναπτύξει  
λεπτοµερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του 
Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 30/6/2013 
(εταιρικής χρήσης 1/7/2013-30/6/2014).   
 
Ο κ. Παπαθάνος έλαβε το λόγο και ενηµέρωσε τους Μετόχους ότι:  
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α) Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.7.2013 – 30.6.2014 καθώς 

επίσης η Έκθεση ∆.Σ., τα Πιστοποιητικά Ελέγχου και Τα Συνοπτικά Οικονοµικά 
Στοιχεία, σύµφωνα µε το νόµο καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών µε αρ. πρωτοκ. 66919/4-12-2014 

   
β) αναρτήθηκαν στο χώρο διαδικτύου της Εταιρίας (www.cpi.gr ) και  
 
γ) Υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µέσω διαδικτύου µε αρ. πρωτ. 
78125/30-09-2014. 
 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διάβασε και ανέπτυξε στους κ.κ. Μετόχους την 
Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Σχετικό 1) επί των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων της 30/6/2014, την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή κ. Ευστάθιου Καγιούλη (Σχετικό 2) και υπέβαλε προς έγκριση από 
τη Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/6/2014 (Σχετικό 3). 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ενηµέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι, η παρούσα χρήση 
εµφάνισε κέρδη που ανέρχονται σε ευρώ 114.814. Η “Σωρευµένη ζηµία εις νέον”   
που µεταφέρεται στη νέα χρήση ανέρχεται στο ποσό των 3.786.146,26 ευρώ.  
 
Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε και η Γενική 
Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τα αποτελέσµατα της 
χρήσης 1/7/2013-30/6/2014.  
 
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Ελεγκτών  για την χρήση 1/7/2013 έως 30/6/2014. 
 
Μετά από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, µε ονοµαστική κλήση των 
παρισταµένων µετόχων, που σύµφωνα µε το νόµο έχουν δικαίωµα ψήφου επί του 
θέµατος αυτού, η Γενική Συνέλευση  απάλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Ευστάθιο Καγιούλη από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για τα 
πεπραγµένα της διαχειριστικής περιόδου από 1/7/2013 έως 30/6/2014, µε ψήφους 
……., ήτοι ποσοστό …..% των παρισταµένων ψήφων.  
 
ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών  για την χρήση 1/7/2014 έως 30/6/2015 και 
καθορισµός της αµοιβής τους. 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε να 
ορισθεί ως τακτικός ελεγκτής της Εταιρίας για την νέα χρήση (1/7/2014 – 30/6/2015) η 
Εταιρεία  ορκωτών ελεγκτών “PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.’’  µε  έδρα  την Αθήνα 
Λεωφ. Κηφισίας αριθµ. 124, και συγκεκριµένα ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Ευστάθιος 
Καγιούλης του Πέτρου µε Α.Φ.Μ. 025692575 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 13271 και 
αναπληρωµατικός ο κ. Παναγιώτης Πάτσης του Βασιλείου µε Α.Φ.Μ. 011839230 και    
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11921, µε συνολική αµοιβή έως Ευρώ µέχρι  14.080 Ευρώ.   
 
Θέµα 4ο: Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων προχωρεί  στην εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
 
Θέµα 5ο: Έγκριση αµοιβών και άλλων παροχών των µελών του ∆.Σ. που 
καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2013-30/6/2014, σύµφωνα µε το  άρθρο 24 
παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αµοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2014-
30/6/2015 και για την εταιρική χρήση 1/7/2015-30/6/2016.  
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Παπαθάνος ενηµέρωσε τους Μετόχους, 
ότι κατά την παρελθούσα χρήση (1/7/2013 έως 30/6/2014), καταβλήθηκαν για 
αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευρώ 271.796,00, έναντι προεγκριθέντος 
ποσού 280.000,00€  από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/12/2013. Ύστερα από 
σχετική πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ενέκρινε µε 
ψήφους .. . . .  ήτοι ποσοστό ….% των παρισταµένων ψήφων, τα ποσά που 
καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση (1/7/2013 έως 30/6/2014) στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.  
 
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για τις αµοιβές των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της τρέχουσας χρήσης (1/7/2014-30/06/2015) και της 
χρήσης (1/7/2015-30/06/2016).   
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αµοιβών και συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23α  παρ. 2  
του ν. 2190/1920. 
 
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της Γ.Σ. και βάσει του 
άρθρου 23α παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, εγκρίνει οµόφωνα (100% των παρισταµένων 
ψήφων), τις καταβληθείσες αµοιβές ποσού …………… ευρώ κατά τη χρήση 1/7/2013 – 
30/6/2014, προς τον κ. Αριστείδη Παπαθάνο (υιό του προέδρου του ∆.Σ. κ. Χρ. 
Παπαθάνου), ο οποίος απασχολείται στην εταιρεία µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, 
το οποίο είχε προεγκριθεί από την προηγούµενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 
30/12/2013.   
Επίσης προεγκρίνονται µε ποσοστό ….% των παρισταµένων ψήφων, συνολικές ετήσιες 
αµοιβές για τον κ. Αριστείδη Παπαθάνο, για την τρέχουσα εταιρική χρήση 1/7/2014- 
30/06/2015 µέχρι του ποσού …………. €  και µέχρι του ποσού των ………..€ για την 
οικονοµική χρήση 1/7/2015- 30/06/2016. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή άδειας στα µέλη του ∆.Σ. για συµµετοχή στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο άλλων εταιριών. 
 
Ο Πρόεδρος, της Γενικής Συνέλευσης  πρότεινε και η  Γενική Συνέλευση  αποφάσισε 
µε ποσοστό ….%οµόφωνα (100% των παρισταµένων ψήφων)  να παράσχει άδεια, 
βάσει του άρθρου 23 παρ. 1. Κ.Ν 2190/1920, προς τα µέλη του ∆.Σ. να συµµετέχουν 
στα ∆ιοικητικά Συµβούλια άλλων ανωνύµων εταιριών στις οποίες η Εταιρία 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 εταιρείας . 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Αγορά ιδίων µετοχών. 
 
 
Ύστερα από σχετική  πρόσκληση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος 
του ∆.Σ. πρότεινε και η Γενική Συνέλευση  ενέκρινε, µε ψήφους ………… . .  
(ποσοστό . . . . .% των παρισταµένων ψήφων), την αγορά ιδίων µετοχών της 
Εταιρίας µέσω του Χ.Α.Α. µε τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις: 
 
- ∆ιάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 µήνες  
- Ανώτατο όριο τιµής µετοχής στην οποία µπορεί να γίνει η απόκτηση : € 1 
- Κατώτατο όριο τιµής µετοχής στην οποία µπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,10 
- Μέγιστος αριθµός µετοχών που µπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθµού των µετοχών). 
 
Ενηµερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι είναι δυνατόν µέρος ή και το σύνολο των µετοχών 
που θα αποκτηθούν, να διανεµηθούν στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό 
εταιρίας συνδεδεµένης µε αυτή σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 42ε ν. 2190/1920 
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και του Π.∆. 30/1988. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 16 ν. 
2190/1920. 
Όλα τα ειδικότερα θέµατα που δεν ορίζονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
(όπως, ενδεικτικά, προσδιορισµός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων µετοχών, 
προσδιορισµός χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων µετοχών σε µετόχους της 
Εταιρίας κλπ.) θα καθοριστούν µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, 
τηρούµενων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νοµοθεσίας. 
 
 

ΘΕΜΑ  9ο:  ∆ιάφορα θέµατα – Ανακοινώσεις. 
 
Επειδή δεv υπάρχoυv άλλα θέµατα πρός συζήτηση ο Πρόεδρoς κήρυξε τη λήξη τωv 
εργασιώv της Τακτικής Γεvικής Συvέλευσης. 
 
Σε πίστωση τωv πιo πάvω αvαφερoµέvωv συvτάχθηκε τo πρακτικό αυτό, τo oπoίo 
υπoγράφεται από τον  Πρόεδρo της Γεvικής Συvέλευσης και τη  Γραµµατέα αυτής. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Γ.Σ.                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ. 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων της Α.Ε. "CPI  
AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’.  
 
Ταύρος 30 ∆εκεµβρίου 2014 
 
Το εξουσιοδοτηµένο 
Μέλος του ∆.Σ. 
 
 
 
 
Σκούρας Κων/νος 
 
 

 
 
 
 

 


