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Η εταιρεία ∆ΟΪΡΑΝΗ A.E. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 27.06.2014 
πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς η Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της.  

 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν µέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 

ποσοστό 98,76% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (868.605 µετοχές σε σύνολο 
897.629 µετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:   

 
1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 

έως 31.12.2013, καθώς και η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία 
περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό Νο 1 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρίας της 28ης Μαρτίου 2014 και το από 20ης Μαϊου 2014 Πιστοποιητικό Ελέγχου 
των τακτικών ελεγκτών Αντωνίου Κυρ. Αντωνιάδη και Μαρίνας Νικ. Μαργαρίτη 

 
 

2. απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούµενη εταιρική χρήση µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη 
αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 35 του 
Κ.Ν. 2190/1920. 

 
3. εξελέγη νέο τετραµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε θητεία έως την Τακτική Γενική 

Συνέλευση της εταιρικής χρήσης 2018, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2019 
και σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις του ν.3016/2002. Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
αποτελείται από τους: 

   ●     Πασχάλη Παπαζηλάκη   
●     ∆ηµήτριο Ζιούτα 

            ●     Ευάγγελο Τσακίρη 
            ●    Παναγιώτη Παπαδάκη 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα συνεδριάσει προσεχώς προκειµένου να 

συγκροτηθεί σε σώµα και να αποφασισθεί ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας. 
 

      4.   εκλέχθηκαν για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας  χρήσης οι: 
            1)Αντώνιος Αντωνιάδης του Κυριάκου µε Α.Μ.Ο.Ε.34591  (Αλεξ/πολη – Ι. Μπέτσου 22) και, 

2) Μαρίνα Μαργαρίτη του Νικολάου µε Α.Μ.Ο.Ε.56524 (Απαλός Αλεξ/πολης) , 
           και ως αναπληρωµατικοί οι κ.κ. Γεώργιος Αλµπάνης του Αριστείδη µε Α.Μ.Ο.Ε. 34320 και        
Μενέλαος Μαλτέζος του Φωτεινού µε Α.Μ.Ο.Ε.32827. 
 
      5.  εγκρίθηκε η συµµετοχή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικών στελεχών  
της εταιρείας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών. 

 

 

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ’ αριθ. 1 έως 5 που ελήφθησαν , ψηφίστηκαν υπέρ 

από το 97,94% των παριστάµενων µετόχων (868.605 µετοχές) ενώ το 2,06% 

εψήφισε κατά ή υπό όρους (17.916 µετοχές). Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής 

Συνέλευσης ενηµέρωσε τους µετόχους για τα τρέχοντα θέµατα της εταιρίας.  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 


