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Πρακτικό
ΤΗΣ ΑΠΟ 08-06-2018 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε."

Στην Πεύκη Αττικής, σήµερα, 8 Ιουνίου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθαν στην έδρα της
εταιρίας στην Αγίου Γεωργίου 40-44 οι µέτοχοι της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Α.Β.Ε.Ε." στην τακτική γενική συνέλευση, που συγκλήθηκε µε την από 14-5-2018 απόφαση του

∆ιοικητικού Συµβουλίου της.
Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά (µέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των µετόχων
που δικαιούνται να έχουν δικαίωµα ψήφου) ο Πρόεδρος ∆.Σ. κ.Βασίλειος Πολύχρονος, ο οποίος ορίζει τον κ. Αθανάσιο
Σκαµαγκούλη, ως γραµµατέα και ψηφολέκτη.

∆ιαπιστώνεται ότι η πρόσκληση των µετόχων µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης υποβλήθηκε στις
διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπονται από το νόµο την 17η Μαΐου 2018, έχει ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά µέσω
του συστήµατος ΕΡΜΗΣ στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και αναρτήθηκε στο site της εταιρίας (www.nafpaktosyarns.gr) όπως προβλέπει ο νόµος, επίσης αναρτήθηκε ηλεκτρονικά την 17η Μαΐου 2018 στο διαδικτυακό τόπο
(www.businessportal.gr) του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Εν συνεχεία κατατίθεται στο Προεδρείο της συνέλευσης κατάλογος των µετόχων που έχουν δικαίωµα να λάβουν
µέρος στη συνέλευση που συντάχθηκε και επικυρώθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη Συνεδρίαση της 6-6-2018 και
αναρτήθηκε 24 ώρες πριν από την έναρξη της Γ.Σ., ήτοι την 7-6-2018 στα γραφεία της έδρας και του υποκαταστήµατος
της εταιρείας (Λυγιά - Ναυπάκτου).

Με βάση τον κατάλογο καλούνται οι µέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους να υπογράψουν το φύλλο παρουσίας, όπως
προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του καταστατικού. Κατά την υπογραφή του φύλλου παρουσίας
διαπιστώνεται ότι παρευρίσκονται όλοι οι µέτοχοι που περιλαµβάνει ο κατάλογος (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου).

Οι βεβαιώσεις ύπαρξης της µετοχικής ιδιότητας των παρευρισκοµένων µετόχων καθώς και τα δικαιολογητικά
αντιπροσώπευσης φυλάσσονται στο αρχείο της εταιρίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ελέγχου επικυρώνεται ο κατάλογος των µετόχων που µετέχουν
αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου νόµιµα στη συνέλευση. Σύµφωνα µε το φύλλο παρουσίας το οποίο φυλάσσεται στο
αρχείο της εταιρίας οι µέτοχοι που συµµετέχουν στη συνέλευση και ο αντίστοιχος αριθµός κοινών µετοχών µε ισάριθµα
δικαιώµατα ψήφων έχουν ως εξής:
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Ονοµατεπώνυµο
ή Επωνυµία Μετόχων
Βασίλειος Πολύχρονος
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∆ηµήτριος Πολύχρονος

Αγ. Γεωργίου 40-44

3.305.564

28,72

συµµετέχει ο ίδιος

1.539.717

13,38

συµµετέχει η ίδια

73.018

0,63

συµµετέχει ο ίδιος

8.744.985

75,98

Πεύκη Αττικής 15121
3

Αικατερίνη Πολύχρονου

Αγ. Γεωργίου 40-44
Πεύκη Αττικής 15121

4

Αναστάσιος Πολύχρονος

Βαρελά 14,
Ναύπακτος 30300
ΣΥΝΟΛΟ

Από τον επικυρωµένο κατάλογο προκύπτει ότι συµµετέχουν στη συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου,
µέτοχοι που κατέχουν 8.744.985 µετοχές επί συνόλου 11.510.102 (ποσοστό 75,98%) και συνεπώς η συνέλευση βρίσκεται
σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί όλων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
Μετά τη διαπίστωση ότι η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα διεξάγεται ψηφοφορία για
την εκλογή τακτικού Προεδρείου. Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας εκλέγονται οµόφωνα Πρόεδρος της
συνέλευσης ο κ. Βασίλειος Πολύχρονος και Γραµµατέας και ψηφολέκτης ο κ. Αθανάσιος Σκαµαγκούλης.
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση των θεµάτων και η λήψη αποφάσεων
κατά την ακόλουθη σειρά :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιηµένων) της χρήσεως 2017 (από
01/01/2017 έως 31/12/2017) και των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της
εταιρίας.

2. Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τη διαχείριση
της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση
2017 (1/1/2017-31/12/2017).

3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων χρήσεως 2017 (από 1/1/2017 έως 31/12/2017).
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και
καθορισµός της αµοιβής τους.

5. Έγκριση καταβολής αµοιβών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
6. Ενηµέρωση των µετόχων σε τρέχοντα θέµατα.
ΘΕΜΑ 1ο : «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιηµένων)
της χρήσεως 2017 (από 01/01/2017 έως 31/12/2017) και των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.»

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της 01/01/2017-31/12/2017, οι οποίες έχουν
αναρτηθεί στο site της εταιρίας µας http//www.nafpaktos-yarns.gr και παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού. Επίσης
διαβάζει το σχετικό πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Η Γενική Συνέλευση αφού :
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α) έλαβε γνώση του περιεχοµένου της έκθεσης του ∆.Σ. για τα πεπραγµένα της χρήσης 2017 και του πιστοποιητικού
του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των υποβαλλόµενων οικονοµικών καταστάσεων
β) εξέτασε τις υποβαλλόµενες οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες), καθώς και τις επ’ αυτών
επεξηγήσεις και σηµειώσεις.
γ) διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920
εγκρίνει οµόφωνα
α) τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2017, όπως αυτές προτείνονται από το ∆.Σ. και παρατίθενται στο τέλος του
πρακτικού
β) την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα της χρήσης 2017.
Θέµα 2ο : «Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη
αποζηµιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2017 (1/1/2017-31/12/2017)»

Η γενική συνέλευση λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα
πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή καθώς και τη σχετική εισήγηση του ∆.Σ

αποφασίζει οµόφωνα την

απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή κ. ∆ηµήτριο Σαµαρά από κάθε
ευθύνη αποζηµίωσης για τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και τη
διαχείριση της χρήσης 2017.
Θέµα 3ο : «Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων χρήσεως 2017 (από 1/1/2017 έως
31/12/2017)»

Η γενική συνέλευση λαµβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες οικονοµικές καταστάσεις, την έκθεση του ∆.Σ.
για τα πεπραγµένα της χρήσης 2017, το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή καθώς και τη σχετική εισήγηση του
∆.Σ εγκρίνει οµόφωνα τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων χρήσεως 2017 (από 1/1/2017 έως 31/12/2017) όπως
ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ Ν.4308/2014

Κέρδη Ισολογισµού χρήσης βάσει Ν.4308/2014

202.740,00

ΜΕΙΟΝ : Προσωρινές διαφορές µεταξύ ∆ΛΠ& Ν.2190/1920

81.291,00

ΠΛΕΟΝ : Προσωρινές διαφορές µεταξύ ∆ΛΠ& Ν.2190/1920

283.679,00

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως

405.128.00

-Συµψηφισµός φορολογηµένων αποθεµατικών
µε αποτελέσµατα σύµφωνα µε το νόµο

220.929,00

-Συσσωρευµένη ζηµιά έως 31/12/2016

14.523.654,00

ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

13.897.597,00
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και αποφασίζει οµόφωνα τη µη διανοµή µερίσµατος λόγω µη υπάρξεως κερδών προς διανοµή.

Θέµα 4ο : «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της
χρήσης 2017 και καθορισµός της αµοιβής τους.»

Η γενική συνέλευση λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του ∆.Σ σύµφωνα µε την οποία προτείνεται η ανάθεση
των ελέγχων στην ελεγκτική εταιρία, στην ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε αποφασίζει, µετά από ψηφοφορία,
οµόφωνα τα εξής:
α) αναθέτει τους ελέγχους των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων (εξαµηνιαίων και
ετήσιων) στον κ. ∆ηµήτριο Σαµαρά του Ελευθερίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161), ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και στην κα
Μιχαήλ Αγγελική (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5124) ως αναπληρωµατικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, αµφότερους µέλη της ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε και β) ορίζει σε επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00) ευρώ για την ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Α.Β.Ε.Ε, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε και πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για τα
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε, την αµοιβή τους για την διενέργεια τον παραπάνω ελέγχων των οικονοµικών
καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων), καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου.
Θέµα 5ο : «Έγκριση καταβολής αµοιβών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.»
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισάγει προς συζήτηση το θέµα για την καταβολή αµοιβής στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η Γ.Σ. µετά από συζήτηση αποφασίζει οµόφωνα την καταβολή για την τρέχουσα χρήση στα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου αµοιβής, για τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους ως µέλη του ∆.Σ. µέχρι του συνολικού ποσού των πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η διανοµή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα µέλη θα γίνει, είτε µε µηνιαίες καταβολές, είτε
εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Θέµα 6ο : « Ενηµέρωση των µετόχων σε τρέχοντα θέµατα »
Α) Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενηµερώνει τη συνέλευση για την από 1-6-2018 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, µε την οποία προτείνεται ο ορισµός µελών της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το
άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Στο ως άνω άρθρο ορίζεται ότι : «1. Κάθε οντότητα δηµοσίου συµφέροντος διαθέτει
επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον µέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί είτε ανεξάρτητη
επιτροπή είτε επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ελεγχόµενης οντότητας. Αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη
του διοικητικού συµβουλίου και µέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των µετόχων της ελεγχόµενης οντότητας
ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς µετόχους, από ισοδύναµο όργανο. Τα µέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους
διαθέτουν επαρκή γνώση στον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόµενη οντότητα. Τα µέλη της επιτροπής
ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόµενη οντότητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν.
3016/2002 (Α΄110). Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ορίζεται από τα µέλη της ή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση
των µετόχων της ελεγχόµενης οντότητας και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόµενη οντότητα. Τουλάχιστον ένα µέλος
της επιτροπής ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην
ελεγκτική και λογιστική».
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Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προτείνεται η εκλογή τριµελούς επιτροπής ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 44 του
Ν.4449/2017. Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι τριµελής και θα αποτελείται αποκλειστικά από µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και συγκεκριµένα από ένα µη εκτελεστικό και από δύο ανεξάρτητα - µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Τα µέλη της τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της
εταιρείας, όπως και ο Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής. Για την πλήρωση των θέσεων της τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου
της εταιρείας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, καθώς και το άρθρο 44 του ν.4449/2017 προτείνεται η εκλογή του κ. Παναγιώτη
Παυλόπουλου, ανεξάρτητου – µη εκτελεστικού µέλους του ισχύοντος ∆Σ, ως Προέδρου της Τριµελούς Επιτροπής
Ελέγχου της εταιρείας και των κ.κ. ∆ηµητρίου Λεβαντή, µη εκτελεστικού µέλους του ∆.Σ. και του κ. Ιωάννη Κιζλαρίδη,
ανεξάρτητου – µη εκτελεστικού µέλους του ∆.Σ. ως µελών της τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου. Και τα τρία ως άνω
στελέχη διαθέτουν επαρκή γνώση στον τοµέα δραστηριοποίησης της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ.
Παναγιώτης Παυλόπουλος, είναι τραπεζικό στέλεχος, πτυχιούχος του τµήµατος ∆ιοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Πειραιά και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο µε
εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα και εκ των µελών της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. ∆ηµήτριος Λεβαντής, είναι
πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ, έχει εργαστεί ως οικονοµικός σύµβουλος επί πολλά έτη σε πολυεθνικές εταιρείες και έχει
διατελέσει υπεύθυνος των οικονοµικών υπηρεσιών της εταιρείας για περισσότερα από είκοσι έτη έχοντας βαθιά γνώση
του εσωτερικού ελέγχου και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, ενώ ο κ. Ιωάννης Κιζλαρίδης, µηχανικός
κλωστοϋφαντουργός, γνωρίζει άριστα την εσωτερική διάρθρωση και την παραγωγική και εµπορική λειτουργία της
εταιρείας.
Η Γ.Σ. µετά από συζήτηση αποδέχεται παµψηφεί στο σύνολό της την ως άνω πρόταση του Προέδρου της Γενικής
Συνέλευσης και αποφασίζει οµόφωνα τη συγκρότηση νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 από τα
εξής µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

1. Παναγιώτης Παυλόπουλος του Κωνσταντίνου, τραπεζικός, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
2. Ιωάννης Κιζλαρίδης του Χρήστου, µηχανικός κλωστοϋφαντουργός, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
3. ∆ηµήτριος Λεβαντής του Αθανασίου, οικονοµολόγος, µη Εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
Κατόπιν οµόφωνης απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ο κ.Παναγιώτης
Παυλόπουλος του Κωνσταντίνου, η δε θητεία της ως άνω τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται µέχρι την 17-11-2019,
ήτοι µέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Β) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενηµερώνει τη συνέλευση ότι επίκειται η αναµόρφωση του δικαίου των
ανωνύµων εταιρειών µε αντικατάσταση του ν.2190/1920 µε νέο νόµο µε τον τίτλο «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», σχέδιο
του οποίου τέθηκε στη διαβούλευση από την 18/5/2018 και πρόκειται να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο κατά το προσεχές
χρονικό διάστηµα. Μεταξύ των αλλαγών που προτείνονται είναι η κατάργηση των ανωνύµων µετοχών. Η εταιρεία µας
έχει ανώνυµες µετοχές και ως εκ τούτου θα πρέπει να προβεί σε ονοµαστικοποίηση αυτών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας θα παρακολουθεί το θέµα και αµέσως µετά την ψήφιση του νέου νόµου και τον προσδιορισµό των διαδικασιών
θα κινήσει τη διαδικασία για τη σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας µε θέµα την
ονοµαστικοποίηση των µετοχών και τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας, όπου χρειάζεται, σε
συµµόρφωση προς τις διατάξεις του νέου νόµου που θα ψηφιστεί.
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Μετά την εξάντληση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τη Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ
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