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‘’CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’  

ΓΕΜΗ 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1) 
 
Αποτελέσµατα ψηφοφορίας στα θέµατα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης ∆εκεµβρίου 2014. 
 
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία ‘’CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 
ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ’’  η οποία πραγµατοποιήθηκε την 30-12-2014 ηµέρα Τρίτη  και ώρα 
10:00 παρέστησαν αυτοπροσώπως  ή µε αντιπρόσωπό τους 8 Μέτοχοι, οι οποίοι 
εκπροσωπούν 6.711.485 κοινές µετά ψήφου µετοχές, ήτοι ποσοστό 67,74% του 
µετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, συνεδρίασε εγκύρως και 
έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονοµικών 
καταστάσεων της οικονοµικής χρήσης (1/7/2013 έως 30/6/2014), της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 
 
Ελάχιστη Απαιτουµένη Απαρτία:  20% του συνόλου των κοινών, µετά ψήφου, 
µετοχών. 
 
Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις, την έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και το Πιστοποιητικό του  Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 
 
ΝΑΙ : 6.711.485 (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0         
 
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. 
 
Η γενική συνέλευση απάλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον ορκωτό 
λογιστή – ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για πεπραγµένα της χρήσης 
1/7/2013 έως 30/6/2014. 
 
ΝΑΙ : 6.711.485 (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0         
 
ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών  για την χρήση 1/7/2014 έως 30/6/2015 και 
καθορισµός της αµοιβής των. 
 
Η γενική συνέλευση εξέλεξε ορκωτούς ελεγκτές –λογιστές για την χρήση 1/7/2013 έως 
30/6/2014 και καθόρισε την αµοιβή των. 
 
ΝΑΙ : 6.711.485 (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0         
 
Θέµα 4ο: 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.  
 
Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες, στην προηγούµενη χρήση αµοιβές 
στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και προέκρινε τις αµοιβές που θα θα 
καταβληθούν στις χρήσεις 1/7/2014 – 30/6/2015 και 1/7/2015-30/06/2016. 
 
ΝΑΙ : 6.711.485 (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0         
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αµοιβών και συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23α  παρ. 2  
του ν. 2190/1920. 
 
Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις αµοιβές και τις συµβάσεις του άρθρου 23α  παρ. 2  
του ν. 2190/1920. 
 
ΝΑΙ : 6.711.485 (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0         
 
ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή άδειας στα µέλη του ∆.Σ. για συµµετοχή στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο άλλων εταιριών. 
 
Παρασχέθηκε άδεια στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 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 εταιρείας. 
 
ΝΑΙ : 6.711.485 (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0         
 
Παροσχέθηκε η άδεια στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για συµµετοχή  των 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 εταιρείας. 
 
ΝΑΙ : 6.711.485 (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0         
 
 
Θέµα 8ο : Αγορά ιδίων µετοχών. 
 
Εγκρίθηκε η πρόταση για αγορά ιδίων µετοχών της Εταιρείας µέσω του ΧΑΑ µε τους 
εξής ειδικούς 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. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι µε απόφαση του ∆Σ 
της εταιρείας είναι δυνατόν µέρος ή και το σύνολο των µετοχών οι οποίες θα 
αποκτηθούν σε στα πλαίσια αυτής της απόφασης, να διανεµηθούν στο προσωπικό της 
Εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεµένης µε αυτή σύµφωνα µε την παρ.5 
του άρθρου 42Ε Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 
16 Ν.2190/1920. 
 
 
ΝΑΙ : 6.711.485 (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:   0         
 
 
Θέµα 9ο :∆ιάφορα θέµατα - Ανακοινώσεις. 
 
∆εν έγινε συζήτηση για άλλα θέµατα και δεν έγινε κάποια άλλη ανακοίνωση. 
 
 
 


