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1) Ανακοίνωση εκλογής νέου προσωρινού ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του
$ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος µέλους του $ιοικητικού
Συµβουλίου.
Επί του 1ου θέµατος, το ιοικητικό Συµβούλιο πρόκειται να ανακοινώσει στη Γενική
Συνέλευση την εκλογή της κας Αικατερίνης Λοΐζου, ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου µη
εκτελεστικού µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη
Τροµπούκη στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, έως την συγκληθείσα Γενική Συνέλευση
και µέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από αυτή, όπως αποφασίστηκε από το ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρίας της 17.12.2019, σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018
και το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002.
2) Εκλογή νέου $ιοικητικού Συµβουλίου και ορισµός ανεξάρτητων µη εκτελεστικών
µελών
Επί του 2ου θέµατος, προτείνεται η εκλογή νέου πενταµελούς ιοικητικού Συµβουλίου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και του Καταστατικού της Εταιρίας, µε εξαετή θητεία, η
οποία θα παρατείνεται αυτόµατα µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να
συνέλθει η αµέσως επόµενη τακτική γενική συνέλευση και µέχρι τη λήψη της σχετικής
απόφασης.
Επιπλέον, κατόπιν σχετικής πρότασης του ιοικητικού Συµβουλίου, η Γενική Συνέλευση
καλείται να ορίσει τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
3) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
Επί του 3ου θέµατος, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Παναγιώτη Τροµπούκη από την
Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει νέα
Επιτροπή Ελέγχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.
Ειδικότερα, το ιοικητικό Συµβούλιο πρόκειται να εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση την
εκλογή τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι επιτροπή του ιοικητικού
Συµβουλίου και θα αποτελείται από 1 µη εκτελεστικό µέλος και 2 ανεξάρτητα µη
εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 44
του Ν. 4449/2017, και µε θητεία που θα συµπίπτει µε τη θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου.

1

