ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 Ν.4548/2018.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), μετά των σχετικών
εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης
Δεκεμβρίου 2020, καθώς και των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 22 Μαρτίου 2021.

Σχέδιο απόφασης:
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 –31/12/2020, μετά από ακρόαση και έγκριση των
Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή.

Θέμα 2ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με
το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ’ του Ν. 4449/2017.
Σχέδιο απόφασης:
Tο Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε υπόψη των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της
Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, η οποία υποβάλλεται από
την Επιτροπή Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1(θ) του Ν.
4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74§4 του Ν. 4706/ 2020 και ισχύει. Η Ετήσια
Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com
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Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για
την χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών
Ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για τη
χρήση 2020.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής
διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, για
τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2020 και την απαλλαγή της ελεγκτικής
εταιρείας με την επωνυμία «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ 153,
και ειδικότερα του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή κ. Βρασίδα Δαμηλάκου του Σπυρίδωνος (ΑΜ
1233), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

Σχέδιο απόφασης:
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και
από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του
Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2020 και
την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ 153, και ειδικότερα του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή κ.
Βρασίδα Δαμηλάκου του Σπυρίδωνος (ΑΜ 1233), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη
χρήση 2020.

Θέμα 4ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης
Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το
άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων
και Αποδοχών, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της
Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, η οποία βρίσκεται ανηρτημένη
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στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzirakian.com

Σχέδιο απόφασης:
Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης και πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, συζήτησε και ενέκρινε, την προτεινόμενη
Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. Σημειώνεται
ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της
προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα
επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την
χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2021.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των καταβληθεισών
αμοιβών στα μέλη του, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του κατά την εταιρική χρήση
από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση αμοιβών, για την εταιρική
χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2021, που θα καταβληθούν στα μέλη
του για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Ως
προς τις λοιπές ετήσιες αμοιβές, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να ορισθούν και να
καταβληθούν σε ύψος αντίστοιχο με αυτό που καταβλήθηκε πέρυσι, σύμφωνα με τον ετήσιο
προϋπολογισμό της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι οι μεν αποδοχές της εταιρικής χρήσης 2020 είναι σύμφωνες με την έως
σήμερα υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική
Γενική Συνέλευση της 26ης Αυγούστου 2020, οι δε προτεινόμενες αποδοχές της εταιρικής
χρήσης 2021 είναι σύμφωνες με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης:
Εγκρίνονται οι αμοιβές – αποδοχές που έχουν καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020, ήτοι από 1-1-2020 έως 31-12-2020.
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Προεγκρίνεται η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη
διάρκεια της χρήσεως 1.1.2021 –31.12.2021, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται
αναλογικά και για τη χρήση 2021 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης
2021 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2022), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 6ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2021, καθορισμός και έγκριση της αμοιβής αυτής.
Σχέδιο Απόφασης:
Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας,
ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELTA
PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ 153 για τον έλεγχο των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, την
επισκόπηση των εταιρικών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια
χρήση, καθώς και την αμοιβή της «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για
την παροχή των ως άνω υπηρεσιών μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.
Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με
την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην «DELTA
PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», κατ΄ άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 7ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18.09.2020 της
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής
Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/ 2020, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη
συνεδρίασή του, της 15.07.2021.

Σχέδιο Απόφασης:
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε από την Επιτροπή
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Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.
3 του ν. 4706/2020 καθώς και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020) και η οποία εγκρίθηκε με την από 15.07.2021 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020. Το
κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον
διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα στο www.tzirakiancom

Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των
ανεξάρτητων μελών του
To Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020, την εκλογή νέου επταμελούς
Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας,
εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι
τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη, το οποίο θα
αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ
2. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι
3. Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου
4. Ευαγγελία Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου
5. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ,
6. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου
7. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό των κ. κ.
Νικολάου Κοντόπουλου και Γεώργιου Γκουζούλη ως ανεξάρτητων μελών του, δεδομένου ότι
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον
Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει
υιοθετήσει η Εταιρεία.
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Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα εκλεγούν κατά τη συνεδρίαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Ομοίως θα καθορισθούν και τα
ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα αναλυτικά βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της
Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4706/2020 και συγκεκριμένα
www.tzirakian.com

Θέμα 9ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν στη
διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με
το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε
Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων νομικών
προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης:
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και παρέχει ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια
άλλων νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: Εκλογή και ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ορισμός του είδους, της
σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγούν σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017,
αφού ληφθεί απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας επί του
ανωτέρω 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Θέμα 11ο: Παροχή πληρεξουσιότητας και έγκριση συμβάσεων που υπάγονται στο αρ. 99
επ. Ν. 4548/2018

Σχέδιο απόφασης:
Παρέχεται η άδεια για σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.

Θέμα 12ο : Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις
Στην παρούσα φάση το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε άλλα θέματα και
ανακοινώσεις.
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