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Παιανία 25-06-2012 
Α.Π.:977.- 
 

ΘΕΜΑ: "Γνωστοποίηση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό 
τίτλο INTRAΚΑΤ της 25ης Ιουνίου 2012" 

 

Η Εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 
4.1.3.3 του Κανονισµού του Χ.Α., ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 25η Ιουνίου 2012 και ώρα 
10:00  στα γραφεία της στην Παιανία Αττικής, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της, σύµφωνα µε την από 22/5/2012 Πρόσκληση του Διοικητικού Συµβουλίου της. 

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους 14 µέτοχοι που 
εκπροσωπούσαν 17.902.005 µετοχές και ψήφους, επί συνόλου 23.154.250 µετοχών της εταιρείας, 
ήτοι ποσοστό 77,316% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η 
απαιτούµενη από το Νόµο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέµατα 
της ηµερησίας διάταξης, ως ακολούθως: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
 

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου αυτής, 
σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής 
χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του 
Διοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. 

 
Ελάχιστη Απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
Επιτευχθείσα Απαρτία: 77,316% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
 
Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αυτής 
σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης 
από 01.01.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού 
Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :17.902.005. 
Ποσοστό επί του εκπροσωπούµενου µετοχικού κεφαλαίου: 100% 
Έγκυρα: 17.902.005. 
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: 
Υπέρ: 17.902.005 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%) 
 

 
2. Απαλλαγή των µελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη  

αποζηµίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας 
και του Οµίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2011- 31.12.2011). 

 
Ελάχιστη Απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
Επιτευχθείσα Απαρτία: 77,316% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
 
Ελήφθη απόφαση για την απαλλαγή των µελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών 
από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
της Εταιρείας και του Οµίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2011- 31.12.2011). 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.902.005. 
Ποσοστό επί του εκπροσωπουµένου µετοχικού κεφαλαίου: 100% 
Έγκυρα: 17.902.005. 
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: 
Υπέρ: 17.902.005 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%) 
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3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των 
Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 
01.01.2012 έως 31.12.2012 και καθορισµός της αµοιβής τους. 

 
Ελάχιστη Απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
Επιτευχθείσα Απαρτία: 77,316% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
 
Ελήφθη απόφαση για τον διορισµό της ανώνυµης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. 
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του 
Οµίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012. Η αµοιβή των Ορκωτών 
Ελεγκτών – Λογιστών θα καθορισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Σώµατος Ορκωτών 
Ελεγκτών. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.902.005. 
Ποσοστό επί του εκπροσωπουµένου µετοχικού κεφαλαίου: 100% 
Έγκυρα: 17.902.005. 
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: 
Υπέρ: 17.902.005 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%) 
 
4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 
01.01.2011 έως 31.12.2011. Μη διανοµή µερίσµατος για την ίδια χρήση.  
 
Ελάχιστη Απαιτούµενη απαρτία: 70% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
Επιτευχθείσα Απαρτία: 77,316% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
 
Ελήφθη απόφαση για τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011, 
καθώς, επίσης, και για τη µεταφορά εις νέον, από τα κέρδη της ως άνω χρήσης, (µετά την 
αφαίρεση των φόρων εκ ποσού 1.598.130,41 ευρώ και του τακτικού αποθεµατικού εκ ποσού 
76.253,66 ευρώ), του εναποµείναντος ποσού των 332.291,15 ευρώ, προς όφελος της 
κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.902.005. 
Ποσοστό επί του εκπροσωπούµενου µετοχικού κεφαλαίου: 100.% 
Έγκυρα: 17.902.005. 
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: 
Υπέρ: 17.902.005 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%) 
 
5. Έγκριση των αποζηµιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα 
χρήση και προέγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. 
 
Ελάχιστη Απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
Επιτευχθείσα Απαρτία: 77,316% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
 
Δεδοµένου ότι δεν έχει καταβληθεί αποζηµίωση προς τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου κατά 
την παρελθούσα χρήση, προεγκρίθηκε η χορήγηση ποσού που θα ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, 
το οποίο θα αφορά στην αποζηµίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν 
στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου κατά το έτος 2012 και την εν γένει εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, ως ισχύει. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.902.005. 
Ποσοστό επί του εκπροσωπουµένου  µετοχικού κεφαλαίου: 100% 
Έγκυρα: 17.902.005.  
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: 
Υπέρ: 17.902.005 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%) 
 
6. Έγκριση σύναψης συµβάσεων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 
 
Ελάχιστη Απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
Επιτευχθείσα Απαρτία: 77,316% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
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Δεδοµένου ότι δεν έχουν συναφθεί συµβάσεις, οι οποίες, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 
2190/1920, να απαιτούν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, δεν 
ελήφθη απόφαση επί του ως άνω θέµατος.  
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.902.005. 
Ποσοστό επί του εκπροσωπουµένου  µετοχικού κεφαλαίου: 100% 
Έγκυρα: 17.902.005.  
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: 
Υπέρ: 17.902.005 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%) 
 
7. Παροχή αδείας στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 
 
Ελάχιστη Απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
Επιτευχθείσα Απαρτία: 77,316% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
 
Ελήφθη απόφαση για την χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 
2190/1920, στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να 
ενεργούν, είτε για λογαριασµό τους είτε για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε 
κάποιον από τους επιδιωκόµενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να µετέχουν ως 
οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς και να µετέχουν στο 
µετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συµβούλιο των συνδεδεµένων µε την Εταιρεία κατά την 
έννοια του άρθρου 42 παρ. ε του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών. 
 
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.902.005. 
Ποσοστό επί του εκπροσωπουµένου  µετοχικού κεφαλαίου: 100% 
Έγκυρα: 17.902.005.  
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: 
Υπέρ: 17.902.005 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%) 
 
8. Διάφορες Ανακοινώσεις 
 
Επί του ογδόου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης δεν υπήρχαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. 
Μετόχους. 

 
 


