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ΦΕΔΙΑ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ΣΗ ΤΓΚΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 28.6.2013 ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ 

ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ  

«AUTOHELLAS ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (και διακριτικό τύτλο HERTZ) 

 

ΘΕΜΑ 1: Τποβολό και ϋγκριςη των Ετόςιων Οικονομικών Καταςτϊςεων 

(εταιρύασ και ομύλου) τησ χρόςησ  που ϋληξε 31.12.2012, τησ ςχετικόσ Έκθεςησ 

του Διοικητικού υμβουλύου καθώσ και του Πιςτοποιητικού Ελϋγχου των 

Ελεγκτών  

 

Τποβϊλλονται προσ ϋγκριςη οι ετόςιεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ Εταιρύασ και 

ομύλου, μετϊ τησ ϋκθεςησ του Διοικητικού υμβουλύου και το Πιςτοποιητικό Ελϋγχου 

των ελεγκτών για τη χρόςη 2012, τα οπούα ϋχουν ωσ ακολούθωσ: 

[επιςυνάπτονται οι οικονομικέσ καταςτάςεισ και οι εκθέςεισ όπωσ έχουν ήδη 

αναρτηθεί ςτο διαδίκτυο καθώσ και το πιςτοποιητικό ελέγχου] 

Καθώσ όλοι οι παριςτϊμενοι μϋτοχοι ϋχουν ςτα χϋρια τουσ τισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ 

και την ϋκθεςη του Διοικητικού υμβουλύου και των ελεγκτών και του Πιςτοποιητικού 

Ελϋγχου, γύνεται αναφορϊ ςτα ςημαντικότερα μεγϋθη και τισ προοπτικϋσ τησ Εταιρύασ 

καθώσ και των θυγατρικών τησ. 

τη ςυνϋχεια ο Πρόεδροσ τησ Γενικόσ υνϋλευςησ παρακαλεύ τουσ μετόχουσ να 

υποβϊλουν τυχόν ερωτόςεισ τουσ αναφορικϊ με τα ανωτϋρω.  

Μετϊ τισ ερωτόςεισ γύνεται η ψηφοφορύα. 

Η Γενικό υνϋλευςη εγκρύνει με ποςοςτό [●]% την ϋκθεςη του Διοικητικού υμβουλύου 

και το Πιςτοποιητικό Ελϋγχου του Ορκωτού Ελεγκτό και τισ ετόςιεσ οικονομικϋσ 

καταςτϊςεισ (Eταιρύασ και ομύλου) χρόςησ 31/12/2012, όπωσ αυτϋσ ϋχουν 

δημοςιευθεύ, ςύμφωνα με το νόμο, και ϋχουν αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα τησ Εταιρεύασ 

μασ.  

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγό του Διοικητικού υμβουλύου και των Ορκωτών Ελεγκτών 

από κϊθε ευθύνη αποζημύωςησ για τα πεπραγμϋνα τησ χρόςησ 2012. 
 

Μετϊ την ϋγκριςη των ετόςιων οικονομικών καταςτϊςεων τησ χρόςησ 31.12.2012,, η 

Γενικό υνϋλευςη κλόθηκε να αποφαςύςει επύ του θϋματοσ αυτού και απαλλϊςςει κατϊ 

πλειοψηφύα με ποςοςτό [●]% 

α) όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου, ότοι τουσ κκ : 

Θεόδωρο Βαςιλϊκη, Πρόεδρο και Εκτελεςτικό Μϋλοσ   

Ευτύχιο Βαςιλϊκη, Αντιπρόεδρο, Δ/νων ύμβουλο και Εκτελεςτικό Μϋλοσ  
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Εμμανουϋλλα Βαςιλϊκη, Εκτελεςτικό Μϋλοσ   

Δημότριο Μαγγιώρο, Εκτελεςτικό Μϋλοσ 

Γαρυφαλλιϊ Πελεκϊνου, Εκτελεςτικό Μϋλοσ 

Ιωϊννη Πρωτοπαπαδϊκη, Εκτελεςτικό Μϋλοσ                            

Γεώργιο Βαςιλϊκη, Μη εκτελεςτικό μϋλοσ  

πύρο Υλϋγγα, Ανεξϊρτητο μη εκτελεςτικό μϋλοσ  

τϋφανο Κοτςώλη, Ανεξϊρτητο μη εκτελεςτικό μϋλοσ 

και  

β) την ελεγκτικό εταιρεύα που ελϋγχει την Εταιρύα, ότοι την «ΕΝΕΛ Ελεγκτικό Α.Ε.» και 

των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιςτών αυτόσ, ότοι τον Ορκωτό Ελεγκτό – Λογιςτό, κ. 

Μιχαόλ Ζαχαριουδϊκη με αριθμό μητρώου .Ο.Ε.Λ.: 13191 ωσ τακτικό Ορκωτό Ελεγκτό 

– Λογιςτό και τον κύριο Λεωνύδα Μαυρομότρο Ορκωτό Ελεγκτό – Λογιςτό, με αριθμό 

μητρώου .Ο.Ε.Λ.: 21071, ωσ αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτό – Λογιςτό 

από κϊθε ευθύνη αποζημύωςησ για τα πεπραγμϋνα τησ χρόςησ 2012 (διαχ. περύοδοσ 

01/01/12 ϋωσ 31/12/12), τον καθϋνα υπό την ιδιότητϊ του.  

ημειώνεται ότι τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου τησ Εταιρύασ που παρύςτανται 

ςτη Γενικό υνϋλευςη ψόφιςαν για την απαλλαγό τουσ, εκπροςωπώντασ ϊλλουσ 

μετόχουσ, με ειδικό ρητό προσ τούτο εξουςιοδότηςη και εντολό περύ απαλλαγόσ των.   

ΘΕΜΑ 3: Εκλογό ελεγκτικόσ εταιρεύασ -Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρόςη 2013 

και ϋγκριςη τησ αμοιβόσ τουσ. 
 

Η Γενικό υνϋλευςη, ςύμφωνα και με τισ ςχετικϋσ ειςηγόςεισ του Διοικητικού 

υμβουλύου αποφϊςιςε επύ του θϋματοσ κατϊ πλειοψηφύα με ποςοςτό [●]%: 

α. επϋλεξε την ελεγκτικό εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΝΕΛ Ελεγκτικό Α.Ε.» με ϋδρα Λεωφ. 

Μεςογεύων 388, Αγύα Παραςκευό να διενεργόςει τον ϋλεγχο τησ Εταιρύασ για τη 

εταιρικό χρόςη 2013. 

β. εφόςον ςύμφωνα με το ϊρθρο 18 του π.δ. 226/1992, όπωσ ερμηνεύεται και με τη 

γνωμοδότηςη 111/2007 του Νομικού υμβουλύου του Κρϊτουσ, η ωσ ϊνω ελεγκτικό 

εταιρύα θα υποδεύξει τουσ Ορκωτούσ Ελεγκτϋσ Λογιςτϋσ που θα διενεργόςουν τον 

ϋλεγχο, αποφϊςιςε η Εταιρύα να προτεύνει απλώσ, με τρόπο μη δεςμευτικό ςτην ωσ ϊνω 

ελεγκτικό εταιρεύα, ωσ ςυγκεκριμϋνουσ Ορκωτούσ Ελεγκτϋσ Λογιςτϋσ, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 18 παρ. 1 εδ. β. του π.δ. 226/1992, τον κύριο Μιχαόλ Ζαχαριουδϊκη, Ορκωτό 

Ελεγκτό – Λογιςτό, με αριθμό μητρώου .Ο.Ε.Λ.: 13191, ωσ τακτικό Ορκωτό Ελεγκτό – 

Λογιςτό και τον κύριο Λεωνύδα Μαυρομότρο του Φρόςτου, με ΑΜ ΟΕΛ 21071, Ορκωτό 

Ελεγκτό – Λογιςτό, ωσ αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτό – Λογιςτό.   
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γ. ενϋκρινε ςυνολικό αμοιβό τησ ωσ ϊνω ελεγκτικόσ εταιρύασ ποςού 38.000 Ευρώ, πλϋον 

Υ.Π.Α. για τον ϋλεγχο τησ εταιρικόσ χρόςησ 2013.  

ΘΕΜΑ 4: Έγκριςη των αμοιβών που καταβλόθηκαν ςε μϋλη του Διοικητικού 
υμβουλύου κατϊ τη διϊρκεια τησ εταιρικόσ χρόςησ 2012 και προϋγκριςη των 
αμοιβών μελών του Διοικητικού υμβουλύου για την τρϋχουςα εταιρικό χρόςη 
2013, κατϊ το ϊρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.  

To Διοικητικό υμβούλιο ειςηγεύται να εγκρύνει η Γενικό υνϋλευςη, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 24 του κν 2190/1920 τα εξόσ: 

Α)i) Σισ αμοιβϋσ και αποζημιώςεισ των μη εκτελεςτικών μελών του Διοικητικού 

υμβουλύου για το 2012 ωσ εξόσ: 

Ονόματα μη εκτελεςτικών μελών Διοικητικού 
υμβουλύου  

2012 

κ. Γεώργιοσ Βαςιλϊκησ € 3.000 

κ. πύροσ Υλϋγγασ € 3.000 

κ. τϋφανοσ Κοτςώλησ € 3.000 

 

ii) Προτεύνεται για το 2013 η αμοιβό για ϋκαςτο μη εκτελεςτικό μϋλοσ να εύναι € 3.000. 

Επύςησ, για τον χρόνο που θα διαθϋτει ϋκαςτο μη εκτελεςτικό μϋλοσ για την εκπλόρωςη 

των καθηκόντων που θα του ανατύθενται από το Διοικητικό υμβούλιο, όπωσ 

ςυμμετοχό ςε επιτροπϋσ κλπ., προτεύνεται η προϋγκριςη επιπλϋον αποζημύωςησ για το 

ϋτοσ 2013 κυμαινόμενησ μεταξύ € 2.500 και 3.000 ετηςύωσ.    

Β) i)Σισ αμοιβϋσ του Προϋδρου του Διοικητικού υμβουλύου, κ. Θεόδωρου Βαςιλϊκη και 

των εκτελεςτικών μελών του Διοικητικού υμβουλύου κ.κ. Εμμανουϋλλασ Βαςιλϊκη και 

Ευτύχιου Βαςιλϊκη. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι αμοιβϋσ των ανωτϋρω προςώπων υπό Β για 

το ϋτοσ 2012 ανόλθαν ςτο ποςό των €1.147.000.  

ii) Προτεύνεται για το 2013 το ύψοσ τησ ςυνολικόσ αμοιβόσ των ανωτϋρω τριών 
προςώπων να παραμεύνει το ύδιο.   

Ενόψει των ανωτϋρω, εγκρύνεται από τη Γενικό υνϋλευςη, κατϊ πλειοψηφύα με 
ποςοςτό [●]%, η καταβολό κατϊ την εταιρικό χρόςη 2012 των ωσ ϊνω αμοιβών, υπό Αi 
και Βi, ςτα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου τησ Εταιρεύασ και προεγκρύνεται η 
καταβολό ςε μϋλη του διοικητικού ςυμβουλύου των αμοιβών ό εν γϋνει αποζημύωςησ 
υπό Αii και Βii για την τρϋχουςα εταιρικό χρόςη 2013.  

ΘΕΜΑ 5: Έγκριςη διϊθεςησ κερδών  

Η πρόταςη του Διοικητικού υμβουλύου εύναι η Εταιρύα, αντύ τησ διϊθεςησ κερδών, να 
προβεύ ςε μεύωςη μετοχικού κεφαλαύου μϋςω ταυτόχρονησ (i) αύξηςησ τησ 
ονομαςτικόσ αξύασ ϋκαςτησ κοινόσ ονομαςτικόσ μετϊ ψόφου μετοχόσ τησ Εταιρύασ και 
μεύωςησ του ςυνολικού αριθμού αυτών με ςυνϋνωςη των εν λόγω μετοχών (reverse 
split) και (ii) μεύωςη τησ ονομαςτικόσ αξύασ τησ μετοχόσ με ςκοπό την αναλογικό 
πραγματικό διανομό μετρητών ςτουσ μετόχουσ. ημειώνεται όμωσ ότι προκειμϋνου η 
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Εταιρύα να προχωρόςει ςε μεύωςη του μετοχικού τησ κεφαλαύου απαιτεύται η 
προηγούμενη ςυναύνεςη των τραπεζών-δανειςτών τησ Εταιρύασ. ε περύπτωςη 
επομϋνωσ που μϋχρι και την ημϋρα ςυνεδρύαςησ τησ Σακτικόσ Γενικόσ υνϋλευςησ των 
Μετόχων δεν ϋχει ληφθεύ η πρότερη ςυναύνεςη των τραπεζών κατϊ τα ανωτϋρω, το 
Διοικητικού υμβούλιο προτεύνει να μην γύνει μεύωςη του μετοχικού κεφαλαύου τησ 
Εταιρύασ αλλϊ η Γενικό υνϋλευςη να εγκρύνει διϊθεςη μερύςματοσ € 0,12 ανϊ μετοχό 
για τη χρόςη 01.01.2012 – 31.12.2012. 

ΘΕΜΑ 6: Μεύωςη του μετοχικού κεφαλαύου τησ Εταιρύασ μϋςω ταυτόχρονησ  (i) 
αύξηςησ τησ ονομαςτικόσ αξύασ ϋκαςτησ κοινόσ ονομαςτικόσ μετϊ ψόφου 
μετοχόσ τησ Εταιρύασ και μεύωςησ του ςυνολικού αριθμού αυτών με ςυνϋνωςη 
των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μεύωςη τησ ονομαςτικόσ αξύασ τησ 
μετοχόσ με ςκοπό την αναλογικό πραγματικό διανομό μετρητών ςτουσ 
μετόχουσ. Σροποπούηςη του ϊρθρου 3 του Καταςτατικού τησ Εταιρύασ λόγω των 
ανωτϋρω αποφϊςεων. Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων. Παροχό 
εξουςιοδοτόςεων.    

Σο Διοικητικό υμβούλιο ειςηγεύται ςτη Γενικό υνϋλευςη, υπό την προώπόθεςη ότι 

μϋχρι και την ημερομηνύα ςυνεδρύαςησ τησ Σακτικόσ Γενικόσ υνϋλευςησ ϋχουν ληφθεύ 

οι απαραύτητεσ ςυναινϋςεισ των τραπεζών-δανειςτών τησ Εταιρύασ για τη μεύωςη του 

μετοχικού τησ κεφαλαύου, να αποφαςύςει ωσ εξόσ επύ του θϋματοσ αυτού: 

α. Ση ςυνϋνωςη των μετοχών τησ Εταιρύασ ανϊ 3, δηλαδό για κϊθε 3 παλαιϋσ 

ονομαςτικϋσ μετοχϋσ τησ εταιρύασ να εκδοθεύ μια νϋα.  υνεπώσ την αντικατϊςταςη των 

παλαιών 36.360.000 κοινών ονομαςτικών με ψόφο μετοχών ϋκδοςησ τησ Εταιρύασ, οι 

οπούεσ εύχαν ϋκαςτη ονομαςτικό αξύα 0,32 ευρώ, με 12.120.000 νϋεσ κοινϋσ ονομαςτικϋσ 

με ψόφο μετοχϋσ, ϋκαςτη των οπούων θα ϋχει ονομαςτικό αξύα 0,96 ευρώ.  

β. Ση μεύωςη του μετοχικού κεφαλαύου τησ Εταιρύασ με μεύωςη τησ ονομαςτικόσ αξύασ 

τησ κϊθε μετοχόσ από 0,96 ευρώ ςε 0,32 ευρώ, ϊρα τη μεύωςη του μετοχικού κεφαλαύου 

κατϊ 7.756.800 ευρώ, ότοι από 11.635.200 ευρώ ςτα 3.878.400 ευρώ, διαιρούμενου ςε 

12.120.000 κοινϋσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ με ψόφο, ονομαςτικόσ αξύασ 0,32 ευρώ η κϊθε 

μύα.  

Σο ανωτϋρω ποςό των 7.756.800 ευρώ που αντιςτοιχεύ ςτη μεύωςη του μετοχικού 

κεφαλαύου τησ Εταιρύασ θα διανεμηθεύ ςτουσ μετόχουσ, με την καταβολό ςε αυτούσ 

μετρητών κατϊ την αναλογύα ςυμμετοχόσ τουσ ςτο μετοχικό κεφϊλαιο τησ Εταιρύασ, 

ότοι κϊθε μϋτοχοσ θα λϊβει ποςό 0,64 ευρώ ανϊ μετοχό. 

γ. Σην τροποπούηςη του ϊρθρου 3 του καταςτατικού τησ Εταιρύασ, δηλαδό την 

προςθόκη νϋων εδαφύων ςτο τϋλοσ τησ παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 3, ωσ ακολούθωσ: 

«Με την από 28.06.2013 απόφαςη τησ Τακτικόσ Γενικόσ Συνϋλευςησ των Μετόχων 

αποφαςύςτηκε: 

i. Αύξηςη τησ ονομαςτικόσ αξύασ των μετοχών με ςυνϋνωςη μετοχών (Reverse Split) από 

0,32 ευρώ ςε 0,96 ευρώ ανϊ μετοχό και την ϋκδοςη 12.120.000 νϋων μετοχών ςε 

αντικατϊςταςη των 36.360.000 παλαιών μετοχών. Κατϊ ςυνϋπεια, το μετοχικό κεφϊλαιο 

τησ Εταιρεύασ ανόλθε ςε 11.635.200 ευρώ διαιρούμενο ςε 12.120.000 κοινϋσ ονομαςτικϋσ 

μετοχϋσ, ονομαςτικόσ αξύασ 0,96 ευρώ η κϊθε μια. 
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ii. Μεύωςη του μετοχικού κεφαλαύου κατϊ ποςό 7.756.800 ευρώ με μεύωςη τησ 

ονομαςτικόσ αξύασ των μετοχών από 0,96 ευρώ ςε 0,32 ευρώ. Συνεπεύα τησ ωσ ϊνω 

μεύωςησ, το μετοχικό κεφϊλαιο τησ Εταιρύασ ανϋρχεται ςόμερα ςε 3.878.400 ευρώ, 

διαιρούμενο ςε 12.120.000 κοινϋσ ονομαςτικϋσ με ψόφο μετοχϋσ, ονομαςτικόσ αξύασ 0,32  

ευρώ η κϊθε μύα» 

δ. Ση χορόγηςη εξουςιοδότηςησ ςτο Διοικητικό υμβούλιο να εκποιόςει τυχόν 

αδιϊθετα κλαςματικϊ υπόλοιπα με την πϊροδο εξαμόνου, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτην απόφαςη 13/375/17.03.2006 τησ Επιτροπόσ Κεφαλαιαγορϊσ. 

ε. Ση χορόγηςη εξουςιοδότηςησ ςτο Διοικητικό υμβούλιο να ρυθμύςει κατϊ την 

ελεύθερη κρύςη του κϊθε ϊλλο θϋμα ςχετικϊ με τα ανωτϋρω που δεν ρυθμύζεται με την 

απόφαςη τησ παρούςασ Σακτικόσ Γενικόσ υνϋλευςησ. 

 

ΘΕΜΑ 7: Έγκριςη αγορϊσ ακινότων από την εταιρεύα ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε. κατ΄ ϊρθρο 
23α του 2190/1920 

Ο Πρόεδροσ τησ Γενικόσ υνϋλευςησ ενημερώνει τουσ μετόχουσ ότι υπϊρχει η 
δυνατότητα απόκτηςησ από την Εταιρύα δι’ αγορϊσ ακινότων κυριότητασ τησ ανώνυμησ 
εταιρεύασ με την επωνυμύα ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε., των οπούων η αγορϊ κρύνεται από το 
Διοικητικό υμβούλιο ωσ επωφελόσ για την Εταιρύα καθώσ η απόκτηςό τουσ θα 
διευκολύνει τισ εργαςύεσ τησ Εταιρύασ.   

Η ϋγκριςη τησ Γενικόσ υνϋλευςησ απαιτεύται διότι η εν λόγω εταιρεύα ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε. 
ανόκει ςτον ύδιο όμιλο ςτον οπούο ανόκει η Εταιρεύα. 

Η Γενικό υνϋλευςη αποφαςύζει με ποςοςτό [●] την ϋγκριςη κατ’ ϊρθρο 23α του κ.ν. 
2190/1920 τησ αγορϊ ακινότων από την εταιρεύα ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε., ϋναντι ςυνολικού 
τιμόματοσ μϋχρι του ποςού ϋξι εκατομμυρύων πεντακοςύων χιλιϊδων  ευρώ 
(€6.500.000), πλϋον των επιβαλλόμενων φόρων, ςυμβολαιογραφικών και δικηγορικών 
τελών και αμοιβών, τελών μεταγραφόσ και λοιπών επιβαρύνςεων.  

Η Γενικό υνϋλευςη επύςησ εξουςιοδοτεύ το Διοικητικό υμβούλιο να επιμεληθεύ την 
κατϊρτιςη των αναγκαύων ςυμβολαιογραφικών πρϊξεων, εξουςιοδοτώντασ όποιο 
πρόςωπο (ό πρόςωπα) κρύνει το τελευταύο ςκόπιμο να εκπροςωπόςει την Εταιρύα ςτο 
θϋμα αυτό και ςυνομολογόςει για τα λοιπϊ θϋματα που δεν αναφϋρονται ςτην παρούςα 
απόφαςη όποιουσ όρουσ κρύνει επωφελϋςτερουσ για την Εταιρύα.  

ΘΕΜΑ 8: Λοιπϊ θϋματα και ανακοινώςεισ. 

 

Δεν υπϊρχουν ϊλλα θϋματα προσ ςυζότηςη. 

 

Σο Διοικητικό υμβούλιο τησ Εταιρύασ 


