
 

 

 

 

 

Η εταιρεία ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ, σε συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις της 

από τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί,  ότι την 24η 
Αυγούστου 2017, ηµέρα Πέµπτη, και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Λεωφόρο 
∆ηµοκρατίας 455, συνήλθαν οι µέτοχοι της εταιρίας στην τριακοστή πέµπτη Τακτική 
Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 25.07.2017 πρόσκλησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου (7) µέτοχοι εκπροσωπούντες 4.928.943  
µετοχές µε ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου σε σύνολο 9.567.289 κοινών ονοµαστικών µετοχών, 
ήτοι το 51,52% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
 
Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούµενη από το Νόµο και το Καταστατικό απαρτία και 
πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση µετά από συζήτηση, αποφασίζει οµόφωνα και παµψηφεί τα 
εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε, η Ετήσια Οικονοµική 
Έκθεση της χρήσεως 2016 (περίοδος 01/01/2016 – 31/12/2016) και ειδικότερα τις 
περιλαµβανόµενες στην Οικονοµική αυτή Έκθεση Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για τη χρήση 2016, σε εταιρική και 
ενοποιηµένη µορφή, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ/∆ΛΠ. Επίσης εγκρίθηκε 
η έκθεση του ∆.Σ. για τη χρήση 2016 καθώς και τις εκθέσεις ελέγχου της ελεγκτικής 
εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 156. 
Αναλυτικά: 
Έγκυρες ψήφοι: 4.928.943  (ήτοι 51,52% του µετοχικού κεφαλαίου και 100% των 
παρισταµένων µετόχων) 
Υπέρ: 4.928.943, Κατά: 0, Αποχή: 0. 
 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τα πεπραγµένα και την 
απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης 
για τα πεπραγµένα της χρήσεως 2016 καθώς και για τις ενοποιηµένες και µη ενοποιηµένες 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.  
Αναλυτικά: 
Έγκυρες ψήφοι: 4.928.943 (ήτοι 51,52% του µετοχικού κεφαλαίου και 100% των 
παρισταµένων µετόχων) 
Υπέρ: 4.928.943, Κατά: 0, Αποχή: 0. 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις αµοιβές των µελών του 
∆.Σ. για τη χρήση 2016 στο συνολικό ποσό των 0,00 ευρώ και προεγκρίνει το ανώτατο όριο  
των αµοιβών αυτών και για τη χρήση 2017 στο συνολικό ποσό 0,00 ευρώ κατ’ άρθρο 24 
παρ.2 Κ.Ν.2190/1920. 
Αναλυτικά: 



Έγκυρες ψήφοι: 4.928.943 (ήτοι 51,52% του µετοχικού κεφαλαίου και 100% των 
παρισταµένων µετόχων) 
Υπέρ: 4.928.943, Κατά: 0, Αποχή: 0. 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε µετά από  πρόταση  του  
Προέδρου  για  τον έλεγχο της  χρήσης 2017  την ελεγκτική εταιρία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 156. Επίσης εγκρίνει τις αµοιβές της ελεγκτικής εταιρίας 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 156 που κατεβλήθησαν για τον έλεγχο 
της χρήσης 2016 και προεγκρίνει τις αµοιβές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. 
ΣΟΕΛ 156 για την χρήση 2017.   
Αναλυτικά: 
Έγκυρες ψήφοι: 4.928.943 (ήτοι 51,52% του µετοχικού κεφαλαίου και 100% των 
παρισταµένων µετόχων) 
Υπέρ: 4.928.943, Κατά: 0, Αποχή: 0. 
 
 
∆ιάφορα Θέµατα: 
 
Έγινε εκτενή αναφορά από τον Πρόεδρο για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η εταιρεία 
καθώς και την ανάγκη αύξησης των εµπορικών εσόδων της. Τέλος, ανέλυσε τους τρόπους µε 
τους οποίους η εταιρεία προσπαθεί να τους επιτύχει.   
 

 

 

 

 

 


