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ΘΕΜΑ 1ο: Ζγκριςη των ετηςίων οικονομικών καταςτάςεων τησ χρθςησ 2015, με τισ ςχετικέσ
εκιέςεισ του Διοικητικοφ υμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Η Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ τθσ χριςθσ 2015 που περιλαμβάνει τα Δθμοςιευμζνα Στοιχεία &
Πλθροφορίεσ, τισ ςθμειϊςεισ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων, τθ διλωςθ των εκπροςϊπων
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4 του Νόμου
3556/2007, τθν Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο
4 του Νόμου 3556/2007, το πλθροφοριακό ζγγραφο που προβλζπεται ςτο άρκρο 10 του
Νόμου 3401/2005 με τισ Χρθματιςτθριακζσ Ανακοινϊςεισ τθσ Εταιρίασ κατά τθ διάρκεια του
2014, τθ Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με το Νόμο 3873/2010 και τθν ζκκεςθ
ελζγχου του Ορκωτοφ Ελεγκτι, είναι διακζςιμθ ςτθν εταιρικι ιςτοςελίδα www.halcor.gr
(επιλογι: Επενδυτικζσ Σχζςεισ / Οικονομικά Αποτελζςματα / 2015).
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει προσ τθν Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθν ζγκριςθ τθσ
Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ τθσ χριςθσ 2015 όπωσ δθμοςιεφκθκε τθν 15θ Μαρτίου 2016
άνευ τροποποιιςεων.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγθ των μελών του Διοικητικοφ υμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
από κάιε ευιφνη αποζημίωςησ για τη χρθςη 2015.
Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του
ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ και τα ςτοιχεία τθσ κατάςταςθσ ςυνολικοφ
ειςοδιματοσ τθσ Εταιρείασ κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ
ωσ ςφνολο.
Συνεπεία των ανωτζρω προτείνεται θ απαλλαγι ςφμφωνα με το άρκρο 35 του Κωδ. Νόμου
2190/1920 των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν από κάκε
ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τθν χριςθ 2015.
ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογθ Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρθςη 2016
και έγκριςη τησ αμοιβθσ τουσ.
Η Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ εξετάηει τισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ των ελεγκτικϊν εταιριϊν,
προκειμζνου να επιλζξει τθν εταιρία εκείνθ, τθν οποία κα προτείνει προσ τθν Τακτικι Γενικι
Συνζλευςθ των μετόχων προκειμζνου να αςκιςει τον τακτικό ζλεγχο για τθν τρζχουςα χριςθ.
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογθ μελών νέου Διοικητικοφ υμβουλίου.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, λόγω λιξεωσ τθσ κθτείασ του τρζχοντοσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου,
προτείνει ωσ υποψιφιουσ για μζλθ του νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου με κθτεία ενόσ (1)
ζτουσ, τουσ κάτωκι:
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Θεοδόςιο Παπαγεωργόπουλο
Νικόλαο Κουδοφνθ
Περικλι Σαπουντηι
Κωνςταντίνο Μπακοφρθ
Ανδρζα Κατςάνο
Γεϊργιο Παςςά
Ευτφχιο Κοτςαμπαςάκθ
Χριςτο-Αλζξθ Κομνθνό
Τάςο Καςάπογλου
Ανδρζα Κυριαηι
Νικόλαο Γαλζτα

Εκ των ανωτζρω υποψθφίων οι κ. Ανδρζασ Κυριαηισ και Νικόλαοσ Γαλζτασ προτείνονται για
εκλογι από τθ Γενικι Συνζλευςθ ωσ ανεξάρτθτα μζλθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Ν.3016/2002 περί Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ.
Βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου παρατίκενται ςτθν Ετιςια
Οικονομικι Ζκκεςθ χριςθσ 2015.
ΘΕΜΑ 5ο: Οριςμόσ των μελών τησ επιτροπθσ ελέγχου ςφμφωνα με το άριρο 37 του
Ν.3693/2008.
Η τρζχουςα ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου τθσ Εταιρείασ είναι θ εξισ:
1. Ανδρζασ Κυριαηισ, μθ εκτελεςτικό-ανεξάρτθτο μζλοσ
2. Ανδρζασ Κατςάνοσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ
3. Γεϊργιοσ Παςςάσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ
Τα ωσ άνω μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ζχουν ςθμαντικι εμπειρία ςτουσ διάφορουσ τομείσ
του αντικειμζνου τθσ Εταιρείασ και εκπλθρϊνουν επαρκϊσ τα κακικοντά τουσ, όπωσ
απαιτείται από τθν διάταξθ του ωσ άνω νόμου και από τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ τθσ
Εταιρείασ.
Συνεπεία τοφτου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει τουσ ίδιουσ ωσ άνω υποψιφιουσ ωσ μζλθ
τθσ Επιτροπισ Ελζγχου προσ εκλογι από τθν Γενικι Συνζλευςθ.
ΘΕΜΑ 6ο: Ζγκριςη αμοιβών μελών του Διοικητικοφ υμβουλίου ςφμφωνα με το άριρο 24
παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει τθν ζγκριςθ από τθν Γενικι Συνζλευςθ αμοιβϊν για το ζτοσ
2015, ςε μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου το ςυνολικό μικτό ποςό των οποίων ανζρχεται ςε
Ευρϊ 385.441,72.

