ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ)
Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)
Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων
επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
(άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ’ του Κ.Ν. 2190/1920)
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της
Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης
από 1.1.2014 έως 31.12.2014, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών
Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών –
Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως
31.12.2014.
Απαιτούμενη απαρτία:
μετοχικού κεφαλαίου

70%

του Απαιτούμενη πλειοψηφία: 70% του
μετοχικού κεφαλαίου

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής
χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμ.
1725/30-3-2015 πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή –
Λογιστή. Επίσης, προτείνεται η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, λόγω της
γενικότερης οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατούν στην
ευρωπαϊκή ζώνη, αλλά και στην παγκόσμια, καθώς και για λόγους ταμειακής
ρευστότητας της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......% τις
ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων
Οικονομικών
Καταστάσεων,
σύμφωνα
με
τα
Διεθνή
Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως
31.12.2014, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος στους
μετόχους.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση
από 1.1.2014 έως 31.12.2014
Απαιτούμενη
απαρτία:
μετοχικού κεφαλαίου

1/5

του Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των
εκπροσωπουμένων ψήφων

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, που διενεργήθηκε με
ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων και των αντιπροσώπων τους,
απαλλάσσει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......% τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2014 έως 31.12.2014.

3. Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για
τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2015
έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους
Απαιτούμενη
απαρτία:
μετοχικού κεφαλαίου

1/5

του Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των
εκπροσωπουμένων ψήφων

Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος
της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή της εταιρείας «BDO Ορκωτοί
Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει
τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό
Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της
Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση
από 1.1.2015 έως 31.12.2015.
Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις
περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου
4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους ......................, ήτοι με
ποσοστό ......% την εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με
αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό
Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή
για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως
31.12.2015.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Απαιτούμενη
απαρτία:
μετοχικού κεφαλαίου

1/5

του Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των
εκπροσωπουμένων ψήφων

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%
όπως δοθεί αμοιβή ύψους εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε
ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€122.325,70) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
για την εταιρική χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014 και συγκεκριμένα δέκα πέντε
χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€15.765,70) στον
Κωνσταντίνο Δημόπουλο ως αμοιβή για την εκτέλεση καθηκόντων Αγορανομικού
Υπευθύνου και στον Νικόλαο Φωτόπουλο τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια
εξήντα (€39.960) ευρώ και στον Νικόλαο Λούλη εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια
(€66.600) ευρώ, καθώς και τη διανομή του ποσού των είκοσι οκτώ χιλιάδων
(28.000) ευρώ ως αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική
χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

5. Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών
σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση από
1.1.2015 έως 31.12.2015
Απαιτούμενη
απαρτία:
μετοχικού κεφαλαίου

1/5

του Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των
εκπροσωπουμένων ψήφων

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%
και προεγκρίνει την καταβολή κατά την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως
31.12.2015 χρηματικού ποσού ύψους ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδων (100.000),
προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, κυρίως για επαφές τους με τις αρμόδιες Αρχές, καθώς και με τους
εκπροσώπους άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε
χώρες του εξωτερικού.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την καταβολή για την επόμενη
εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ως
κάτωθι:
Νικόλαος Λούλης

μικτός μηνιαίος μισθός

ευρώ 8.000

Νικόλαος Φωτόπουλος

μικτός μηνιαίος μισθός

ευρώ 6.000

Πλέον : επιδομάτων για δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επιδόματα αδείας και
λοιπές αμοιβές όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να
αναπροσαρμόζονται βάσει εκδοθησομένων αποφάσεων αυξήσεων μισθών
συλλογικών ή κλαδικών συμβάσεων εργασίας ή και ελευθέρας συμφωνίας μεταξύ
των μερών.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τη δαπάνη του συνολικού ποσού
των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, το οποίο είχε προεγκριθεί από την Τακτική
Γενική Συνέλευση του έτους 2014 για έξοδα παραστάσεως των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014.
6. Τροποποίηση της απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας της 1/12/2014 ως προς τα επιμέρους ποσά της κεφαλαιοποίησης και
επανατροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του
Καταστατικού της Εταιρείας.
Απαιτούμενη
απαρτία:
μετοχικού κεφαλαίου

2/3

του Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 + 1 των
εκπροσωπουμένων ψήφων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 1/12/2014
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ
5.137.518,60 με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994
αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού
€4.678.218,10 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο», ποσού €459.300,50, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
κατά €0,30 (από €0,64 σε €0,94) και τροποποίησε αντιστοίχως το άρθρο 5 του
Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση τροποποιεί με ψήφους ......................, ήτοι με
ποσοστό ......%, την απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
κατά ευρώ 5.137.518,60, που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας της 1/12/2014, ως προς τα επιμέρους ποσά της
κεφαλαιοποίησης, ήτοι α) τα σχηματισθέντα με βάση το ν. 2238/1994
αφορολόγητα αποθεματικά σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ανέρχονται
στο ποσό των € 3.789.356,66 (αντί του ποσού των €4.678.218,10) και β) μέρος του
αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ανέρχεται στο ποσό
των € 1.348.161,94 (αντί του ποσού των €459.300,50).
Επιπρόσθετα, η Τακτική Γενική Συνέλευση επανατροποποιεί με ψήφους
......................, ήτοι με ποσοστό ......%, το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας
περί μετοχικού κεφαλαίου ως κάτωθι:
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5ο
«Κατόπιν αποφάσεως της από 23/06/2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η
απόφαση της από 01/12/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιείται ως
προς τα επιμέρους ποσά της κεφαλαιοποίησης, ήτοι α) τα σχηματισθέντα με βάση
το ν. 2238/1994 αφορολόγητα αποθεματικά σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.
4172/2013 ανέρχονται στο ποσό των € 3.789.356,66 (αντί του ποσού των
€4.678.218,10) και β) μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο» ανέρχεται στο ποσό των € 1.348.161,94 (αντί του ποσού των
€459.300,50).
Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ
16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη».

7.

Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας

Απαιτούμενη
απαρτία:
μετοχικού κεφαλαίου

2/3

του Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 + 1 των
εκπροσωπουμένων ψήφων

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους ......................, ήτοι
με ποσοστό ......%,
όπως τροποποιηθεί το άρθρο 4 του Καταστατικού της
εταιρείας ως εξής:
Άρθρο 4ο
Σκοπός
Σκοποί της εταιρείας είναι:
α)
Η εκμετάλλευση Κυλινδρόμυλου και γενικά η ενέργεια βιομηχανικών και
εμπορικών επιχειρήσεων αναγόμενων εις την αλευροβιομηχανία, τα
δημητριακά, την κατασκευή κτηνοτροφών, γεωργικών προϊόντων γενικά
και τροφίμων, καθώς και γεωργικών εφοδίων, λιπασμάτων κ.λ.π.
β)
Η παραγωγή, αγορά και μεταπώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά η
διακίνηση και η εμπορία δημητριακών προϊόντων ή άλλων προϊόντων γης,
γεωργικών προϊόντων γενικά και τροφίμων, καθώς και γεωργικών εφοδίων,
λιπασμάτων κ.λ.π.
γ)
Η κατασκευή ή αγορά και η εκμετάλλευση με κάθε τρόπο χώρων και
μέσων αποθηκεύσεως συσκευασίας και διανομής των παραπάνω προϊόντων

δ)
ε)

στ)
ζ)
η)
θ)
ι)
κ)
κα)

καθώς και η εκμετάλλευση μέσων μεταφοράς των προϊόντων αυτών
ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.
Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, διαμεσολαβητικών ή άλλων, στο
εμπόριο και γενικά διακίνηση των παραπάνω προϊόντων.
Η παραγωγή, εμπορία, μεταποίηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία,
συντήρηση, διακίνηση όλων των ειδών διατροφής, των πρώτων υλών, με
τις οποίες αυτές κατασκευάζονται ή των παραγώγων τους καθώς και η
άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας.
Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων παραγωγής και επεξεργασίας
φύλλου κρούστας κανταϊφιού, ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και
διατροφής καθώς και κάθε είδους μηχανών και μηχανημάτων.
Η ενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών αναφορικά με τα παραπάνω ή συναφή
είδη, τις πρώτες ύλες και τα παράγωγα ή υποπροϊόντα αυτών ή τα υλικά
συσκευασίας, συντηρήσεως ή διακινήσεως αυτών.
Την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των
τροφίμων.
Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εκμετάλλευση χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (parking) και η παροχή
υπηρεσιών πλυντηρίων αυτοκινήτων και λοιπών υπηρεσιών εκμετάλλευσης
αυτοκινήτων
Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η
διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων και κύκλων
μαθημάτων σχετικών με τον τομέα των τροφίμων.
Η λειτουργία Μουσείου και η διοργάνωση παρουσιάσεων, εκθέσεων,
διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικά με τον κύκλο «σιτάρι –
αλεύρι – ψωμί».

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:
1) Να ιδρύσει άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες –ημεδαπές ή αλλοδαπές- που
έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό εξυπηρετούντα τους σκοπούς της
Εταιρείας, ή να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις.
2) Να μετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία και επιχείρηση
γενικά, είτε καλύπτοντας ολικά ή μερικά το κεφάλαιό της είτε αποκτώντας
μετοχές ή μερίδια σ’ αυτήν είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
3) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που
έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.
4) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
5) Να κατασκευάζει, αγοράζει, πωλεί ή εκμεταλλεύεται ακίνητα, μηχανήματα,
οχήματα πάσης φύσεως και γενικά κάθε είδους κινητά και ακίνητα που
προσφέρονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.
6) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους
σκοπούς και δραστηριότητες.
7) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων –φυσικών ή νομικών προσώπων-, εφ’
όσον είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας
8) Να ιδρύσει ιδρύματα, σωματεία ή αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα».

