Σχέδια αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»
(η «Εταιρεία»)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)
της 22ας Ιουνίου 2021
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της
χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και
Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και
Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης
αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020.
Απαιτούμενη απαρτία
1/5 (20%)

Απαιτούμενη πλειοψηφία
50% + 1
των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα:
H Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, στην
οποία συμπεριλαμβάνονται:
Α. Οι Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με την:
o Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
o Κατάσταση Αποτελεσμάτων
o Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
o Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
o Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Με τις επ’ αυτών Σημειώσεις.
Β. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους Μετόχους επί των
Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 01.01.2020 έως
31.12.2020, η Επεξηγηματική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του N. 3556/2007, η Δήλωση
Εταιρικής διακυβέρνησης και η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, άπαντα τα
ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150-154 του N. 4548/2018.
Γ. Η Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers».
Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση βρίσκεται ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΕΤΗΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020
Θα προταθεί α) η έγκριση της ως άνω Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της
χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020, μετά των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων και Δηλώσεων, καθώς και β) η διάθεση
αποτελεσμάτων και η μη διανομή μερίσματος για την χρήση που έληξε στις 31.12.2020,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και η μεταφορά της
προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
1

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ……………….. έγκυρες ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό ………….. του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων
ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ………………., ήτοι ποσοστό ………… των παριστάμενων μετόχων, α)
την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020,
μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του, την Έκθεση
Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και β) τη
διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 01.01.2020 έως
31.12.2020, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τη μεταφορά
της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.»
Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών
ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1
περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
Απαιτούμενη απαρτία

Απαιτούμενη πλειοψηφία

1/5 (20%)

50% + 1
των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενόψει αξιώσεων της Εταιρείας κατά μελών του προηγούμενου
Διοικητικού Συμβουλίου για ζημίες που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους στην
εταιρεία ή/και συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, στο πλαίσιο διενεργηθησόμενου και εν
εξελίξει ελέγχου, οι οποίες είτε έχουν ασκηθεί , είτε θ΄ασκηθούν στο μέλλον , αδυνατεί να
εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.
4548/2018, της συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως
31.12.2020.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί όπως απαλλάξει η Τακτική Γενική Συνέλευση , σύμφωνα
με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε σχετική
ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ……………….. έγκυρες ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό ………….. του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων
ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ………………., ήτοι ποσοστό ………… των παριστάμενων μετόχων, την
απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2020
έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. »
Θέμα 3ο: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, την επισκόπηση των ενδιάμεσων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.
Απαιτούμενη απαρτία

Απαιτούμενη πλειοψηφία

1/5 (20%)

50% + 1,
των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 537/2014 (άρθρο 16), θα προτείνει στην Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» για
τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την
χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων
ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση Επίσης, θα εισηγηθεί όπως
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οριστούν ως τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής τα προτεινόμενα από την ως άνω
ελεγκτική εταιρεία πρόσωπα, ήτοι οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σμυρνής Φώτιος του
Γρηγορίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 52861 και Ψάλτης Μάριος του Θωμά, ΑΜ ΣΟΕΛ 38081, αντίστοιχα. Τέλος,
θα προτείνει όπως η αμοιβή της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω
υπηρεσιών καθοριστεί 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 εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων στην «PriceWaterhouseCoopers» και στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, κατ΄ άρθρο
124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ……………….. έγκυρες ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό ………….. του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων
ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ………………., ήτοι ποσοστό ………… των παριστάμενων μετόχων, την
εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» για τον έλεγχο των ετήσιων
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2021 έως
31.12.2021, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων για την ίδια χρήση, τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Σμυρνή Φώτιου
του Γρηγορίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 52861 και Ψάλτη Μάριου του Θωμά, ΑΜ ΣΟΕΛ 30081 ως τακτικού και
αναπληρωματικού ελεγκτή, αντίστοιχα, και η αμοιβή της «PriceWaterhouseCoopers» για την
παροχή των ως άνω υπηρεσιών να καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω
εταιρείας.»
Θέμα 4ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης
Αποδοχών του άρθρου 112 του N. 4548/2018 για τη χρήση 2020.
Απαιτούμενη απαρτία

Απαιτούμενη πλειοψηφία

1/5 (20%)

50% + 1,
των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης
Υποψηφίων και Αμοιβών, θα υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στην Τακτική Γενική
Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020,
σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη
του Δ.Σ. εντός του 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το 2020, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι
διαθέσιμο
στην
ιστοσελίδα
της
Εταιρείας
για
περίοδο
δέκα
ετών
https://ellaktor.com/informations/etisia_taktiki_geniki_synelefsi_ioun21/ όπως ο νόμος ορίζει.
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 ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ……………….. έγκυρες ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό ………….. του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων
ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ………………., ήτοι ποσοστό ………… των παριστάμενων μετόχων, την
προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.»
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Θέμα 5ο : Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων
της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
Θα γίνει παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή
ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα
θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2020, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα
εξής:


Εξέταση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαδικασιών
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.



Συζήτηση του Προγράμματος Ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών πριν την εφαρμογή του,
αξιολόγηση των πεδίων ελέγχου και τις περιοχές επικέντρωσης του ελέγχου.



Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των διαδικασιών σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επί λοιπών ζητημάτων σχετικών με τον υποχρεωτικό
έλεγχο από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή.



Εξέταση και αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.



Αξιολόγηση εκθέσεων αναφορών Εσωτερικού Ελεγκτή.



Συμμόρφωση με το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η προαναφερόμενη Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2020, τέθηκε
υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο
σύνδεσμο https://ellaktor.com/informations/etisia_taktiki_geniki_synelefsi_ioun21/.
Θέμα 6ο: Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη
διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών
οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που
επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.
Απαιτούμενη απαρτία

Απαιτούμενη πλειοψηφία

1/5 (20%)

50% + 1,
των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση και συμμετοχή, άμεσα και
έμμεσα, σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο
θα εισηγηθεί να δοθεί άδεια από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε
Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου,
καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες
του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ……………….. έγκυρες ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό ………….. του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων
ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ………………., ήτοι ποσοστό ………… των παριστάμενων μετόχων, τη
συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών της Γενικής
Διεύθυνσης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην
Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων
στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν
όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.»
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Θέμα 7ο : Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Απαιτούμενη απαρτία

Απαιτούμενη πλειοψηφία

1/5 (20%)

50% + 1,
των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης
Υποψηφίων και Αμοιβών, εισηγείται ομόφωνα προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, την έγκριση
της Τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία είχε εγκριθεί βάσει της
απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις
11.07.2019 και θα ισχύει για τέσσερα έτη από την ημερομηνία της αρχικής έγκρισης, εκτός εάν
αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί νωρίτερα βάσει άλλης απόφασης Γενικής Συνέλευσης. Η
Πολιτική καταρτίστηκε σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ όσον αφορά στα δικαιώματα των
μετόχων, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4548/2018.
Στόχος της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών είναι να αντικαταστήσει το Μακροπρόθεσμο
Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών βάση Απόδοσης (Performance Share Plan) που είχε
εγκριθεί στις 11.07.2019 από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με Πρόγραμμα Δικαιωμάτων
Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών (Stock Option Plan) δηλαδή σε δικαίωμα απόκτησης μετοχών
στην τρέχουσα τιμή κατά την διάθεση τους. Με το τρόπο αυτό δημιουργείται ένα
«ιδιοκτησιακού» ενδιαφέροντος από τη μεριά των συμμετεχόντων στελεχών που κατατείνει στη
σύνδεση της απόδοσης κάθε συμμετέχοντος στελέχους με την απόδοση της Εταιρείας, και
ευθυγραμμίζονται καλύτερα τα συμφέροντα των στελεχών με τα συμφέροντα των μετόχων.
Το Stock Option Plan συμβαδίζει με τις πρακτικές της αγοράς και παράλληλα υπηρετεί τα
μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την βιωσιμότητα της Εταιρείας και συμβάλλει στην υλοποίηση
της επιχειρηματικής στρατηγικής της, εξισορροπώντας μεταξύ κατάλληλων επιπέδων σταθερών
και μεταβλητών αμοιβών, με τρόπο εύλογο και δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά και την
ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας της Εταιρείας.
Το πλήρες κείμενο της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών τέθηκε υπόψη των Μετόχων και
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
https://ellaktor.com/informations/etisia_taktiki_geniki_synelefsi_ioun21/.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ……………….. έγκυρες ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό ………….. του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων
ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ………………., ήτοι ποσοστό ………… των παριστάμενων μετόχων, την
προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία τίθεται σε ισχύ για την επόμενη
τετραετία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαχειριστεί και υλοποιήσει την
τροποποιημένη εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών κατά τα ανωτέρω.»
Θέμα 8ο: Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης
μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του
προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του
άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών
(stock options).
Απαιτούμενη απαρτία

Απαιτούμενη πλειοψηφία

1/2 (50%)

2/3
των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και
Αμοιβών, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό
Συμβούλιο για τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, διευθυντές/στελέχη και προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή
εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018 και εντός του πλαισίου της εκάστοτε ισχύουσας
Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Ο καθορισμός και των δικαιούχων
συμμετοχής
στο Πρόγραμμα
Διάθεσης
Μετοχών θα
πραγματοποιηθεί
από
το
Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της εξουσιοδότησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.
Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, το
ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της
απόφασης θέσπισης του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ΄
ενάσκηση της παρασχεθείσας από την παρούσα Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης. Για την
ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα εκδώσει, μέσω ισόποσης Αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, νέες μετοχές.
Η τιμή εξάσκησης θα είναι η τρέχουσα τιμή κατά την διάθεση τους.
Η εξουσιοδότηση προτείνεται να ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της παρούσας
Γενικής Συνέλευσης.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών εντός του πλαισίου της
Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της 11ης Ιουλίου 2019, έχουν ως εξής:
Δικαιούχοι του Προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης θα είναι εκείνα τα συγκεκριμένα
στελέχη [/θέσεις εργασίας], τα οποία θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες τόσο στην Εταιρεία όσο και στις συνδεδεμένες με
αυτή εταιρείες σε σταθερή βάση, με σκοπό:
 την επιβράβευση της ενεργούς συμμετοχής τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων
της Εταιρείας,
 στη δημιουργία «ιδιοκτησιακού» ενδιαφέροντος από την μεριά των συμμετεχόντων
στελεχών του που κατατείνει στη σύνδεση της απόδοσης κάθε συμμετέχοντος
στελέχους με την απόδοση της Εταιρείας,
 στην ευθυγράμμιση των συμφερόντων των στελεχών και του προσωπικού της Εταιρείας
με τα συμφέροντα των μετόχων καθώς και
 στην προσέλκυση, διατήρηση και παροχή κινήτρων σε στελέχη του Ομίλου,
διασφαλίζοντας ορθή εταιρική διακυβέρνηση και προωθώντας τις αξίες της σε
εφαρμογή των ακολουθούμενων πολιτικών αποδοχών της Εταιρείας.
Το Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών διαθέτει περίοδο ωρίμασης τεσσάρων ετών.
Τα μέτρα απόδοσης και οι στόχοι καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έναρξη κάθε
περιόδου ωρίμασης σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς και στρατηγικούς στόχους της
Εταιρείας.
Κατόπιν (εισήγησης / γνώμης) της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών, το Διοικητικό
Συμβούλιο θα μπορεί να προσαρμόζει τα μέτρα και τους συντελεστές στάθμισης ώστε να
αντανακλούν τους εκάστοτε ισχύοντες σημαντικότερους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας.
Η κατοχύρωση/ωρίμανση των παροχών του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών προϋποθέτει την
επίτευξη συγκεκριμένων κριτηρίων σχετικά με τη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου
όπως αυτά καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της
Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών.
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Το μέγιστο όριο ετήσιων παροχών στο πλαίσιο του Προγράμματος για κάθε οικονομικό έτος
είναι 100% επί του βασικού μισθού (με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής κατά
την διάθεση τους).
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα γνωστοποιήσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τους όρους
του Προγράμματος που θα θεσπίσει, κατ’ ενάσκηση της παρασχεθείσα από την παρούσα Γενική
Συνέλευση εξουσιοδότησης.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ……………….. έγκυρες ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό ………….. του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων
ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ………………., ήτοι ποσοστό ………… των παριστάμενων
μετόχων, παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης
μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού
της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.
4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) και
εντός του πλαισίου της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. της
Εταιρείας.
Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, το
ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που θα είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία
λήψης της απόφασης θέσπισης του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών από το Διοικητικό
Συμβούλιο κατ΄ ενάσκηση της παρασχεθείσας από την παρούσα Γενική Συνέλευση
εξουσιοδότησης. Για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα εκδώσει, μέσω
ισόποσης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, νέες μετοχές.
Η εξουσιοδότηση προτείνεται να ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της παρούσας
Γενικής Συνέλευσης.».
Θέμα 9ο: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του N. 4706/2020.
Απαιτούμενη απαρτία

Απαιτούμενη πλειοψηφία

1/5 (20%)

50% + 1
των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 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 01.06.2021 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
https://ellaktor.com/informations/etisia_taktiki_geniki_synelefsi_ioun21/.
«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ……………….. έγκυρες ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό ………….. του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων
ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ………………., ήτοι ποσοστό ………… των παριστάμενων μετόχων, την
Πολιτική Καταλληλόλητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.
4706/2020».
Θέμα 10ο: Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μη
Εκτελεστικών
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Απαιτούμενη απαρτία

Απαιτούμενη πλειοψηφία

1/5 (20%)

50% + 1
των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από σχετική από εισήγηση της Επιτροπής
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, προτείνει, σε συμμόρφωση με τον ν. 4706/2020 και για
ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησής της, τη διεύρυνση του αριθμού των μελών του
υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε με την είσοδο και συμμετοχή νέων
προσώπων να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του, να ανανεωθεί με νέα στελέχη, να ενισχυθεί η
ανεξαρτησία του κατά την λήψη των αποφάσεων και να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικό
στη δράση του, με στόχο την πληρέστερη εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της Εταιρείας και
την καλύτερη εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.
Οι συγκεκριμένες προτάσεις διευρύνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με δεξιότητες
τόσο στον χώρο του τουρισμού και των υποδομών , όσο και στον χώρο της πράσινης ενέργειας
και της βιώσιμης ανάπτυξης , που αποτελούν κυρίαρχους άξονες του Ταμείου Ανάκαμψης και
της δυναμικής της χώρας μας και ενισχύουν το ΔΣ της εταιρείας προκειμένου να ανταποκριθεί
στις αυξημένες προκλήσεις των επόμενων ετών.
Συναφώς και κατόπιν εμπεριστατωμένης πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και
Αμοιβών, προτείνεται η εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως νέων μελών του υφιστάμενου
Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων
μελών αυτού:
1. Κα Ιωάννα Δρέττα, είναι απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακά στο
Imperial College London (MSc) και το Harvard Kennedy School (Master in Public
Administration). Είναι CEO της Marketing Greece, εταιρεία του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με σκοπό την προβολή της Ελλάδας διεθνώς. Στη
διάρκεια της 20ετούς επαγγελματικής πορείας της, έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε διαφορετικούς τομείς οικονομικής
δραστηριότητας, αναλαμβάνοντας το management σε σύνθετα περιβάλλοντα και
καταγράφοντας θετικά αποτελέσματα.
2. Κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, είναι απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) - Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
(MPhil) - Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Πολιτικές Ανάκαμψης, University of Cambridge,
Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) - Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, University of Cambridge.
Είναι Μηχανικός Καινοτομίας στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (10/19 – έως
σήμερα) στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Τεχνολογιών: Διαχείριση
ερευνητικής δραστηριότητας Ομίλου ΕΛΠΕ, συντονισμός 14 προγραμμάτων,
χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους, σε θέματα εναλλακτικών
πηγών ενέργειας, ψηφιοποίησης, βιοκαυσίμων και ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και
βιομηχανίας. Ανάλυση τεχνολογικών τάσεων σε ενέργεια και υποδομές με στόχο την
ενεργειακή μετάβαση προς χαμηλότερες εκπομπές CO2, με εισηγήσεις για νέες
δραστηριότητες και υπηρεσίες. Οικονομικές αναλύσεις για νέες δραστηριότητες και
τάσεις της αγοράς. Υποστήριξη καινοτόμων τεχνολογιών και καθοδήγηση νεοφυών
επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ότι στο πρόσωπο της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου συντρέχουν άπαντα τα
κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του
N. 3016 και της παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, η ισχύς του οποίου αρχίζει από
17.07.2021, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και του Ελληνικού Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης.
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Για την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στο παρόν θέμα, αυτό έλαβε υπόψη την
προτεινόμενη προς έγκριση στο 9ο θέμα της Γενικής Συνέλευσης «Πολιτική Καταλληλότητας των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», τις απαιτήσεις του Ν.4706/2020 για τη
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των
προτεινόμενων μελών και το αποτέλεσμα του ελέγχου ακεραιότητας που διενεργήθηκε από τον
επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.
Σημειώνεται επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση του ανεξάρτητου μη
εκτελεστικού μελών έλαβε υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης
Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω μελών είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο
της Εταιρείας και συγκεκριμένα
https://ellaktor.com/informations/etisia_taktiki_geniki_synelefsi_ioun21/ .
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ……………….. έγκυρες ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό ………….. του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων
ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ………………., ήτοι ποσοστό ………… των παριστάμενων μετόχων, την
εκλογή της κας Ιωάννας Δρέττα και κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου ως νέων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και όρισε την κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου ως νέο Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η θητεία των οποίων θα λήγει
συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού».
Θέμα 11ο: Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1β του Ν.
4548/2018 ως ισχύει.
Απαιτούμενη απαρτία

Απαιτούμενη πλειοψηφία

1/2 (50%)

2/3
των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσίας προς
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1. Η εξουσία θα ισχύσει για πέντε (5)
έτη και το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο
του του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που υφίσταται κατά την
ημερομηνία ανάθεσης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό
Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ ή τμηματικώς.
Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ……………….. έγκυρες ψήφους που
αντιστοιχούν σε ποσοστό ………….. του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων
ψήφου, ενέκρινε με ψήφους ………………., ήτοι ποσοστό ………… των παριστάμενων μετόχων, την
παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει έκτακτη αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1α του Ν. 4548/2018,
όπως ισχύει. Η εξουσία θα ισχύσει για πέντε (5) έτη και το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά
ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας που υφίσταται κατά την ημερομηνία ανάθεσης των εν λόγω εξουσιών στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία
εφάπαξ ή τμηματικώς.»
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Θέμα 12ο : Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και λοιπές
ανακοινώσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή του κ.
Ευθύμιου Μπουλούτα ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του
παραιτηθέντος μέλους, κ. Δημητρίου Κονδύλη, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας της 21.05.2021, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, η
θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας.
Η Διοίκηση της Εταιρείας θα αναφερθεί στα έργα, την πορεία και λοιπά ζητήματα που αφορούν
την εύρρυθμη λειτουργία της.
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