
 

Παιαμία, 27 Ιξσμίξσ 2017 

 

Θέμα : Intracom Holdings - Απουάςειρ σηρ Τ.Γ.Σ. σηρ 27ηρ Ιοτνίοτ 2017 

Η «ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΧΩΝ» (δ.ς. «Intracom Holdings») αμακξιμώμει όςι ςημ 

Σοίςη, 27 Ιξσμίξσ 2017 ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ Β’ κςιοιακό ρσγκοόςημα ςηπ Δςαιοείαπ ρςημ 

Παιαμία Αςςικήπ (19o υλμ. Λεχτ. Μαοκξπξύλξσ, κςίοιξ Β7), η εςήρια Σακςική Γεμική σμέλεσρη 

ςχμ μεςόυχμ ςηπ Δςαιοείαπ. ςη Γεμική σμέλεσρη παοέρςηραμ, ασςξποξρώπχπ ή δια 

αμςιποξρώπξσ, 37 μέςξυξι εκποξρχπξύμςεπ 67.497.516 ρσμξλικά Κξιμέπ Ομξμαρςικέπ, μεςά 

δικαιώμαςξπ φήτξσ, μεςξυέπ, δηλ. ςξ 50,74% ςξσ καςαβεβλημέμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ 

Δςαιοείαπ. 

Καςά ςη σμέλεσρη, ρσζηςήθηκαμ και ελήτθηραμ απξτάρειπ επί όλχμ ςχμ θεμάςχμ ςηπ 

Ημεοήριαπ Διάςανηπ, χπ ακξλξύθχπ : 

Επί σοτ ππώσοτ θέμασορ σηρ Ημεπηςίαρ Διασάξεωρ, η Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ εμέκοιμε 

ςιπ εςαιοικέπ και εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ εςαιοικήπ υοήρηπ από 1.1.2016 έχπ 

31.12.2016, ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα Χοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, έπειςα από 

ακοόαρη και έγκοιρη ςχμ ρυεςικώμ Δκθέρεχμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ πεοί ςχμ 

πεποαγμέμχμ ςηπ χπ άμχ υοήρηπ και ςξσ Οοκχςξύ Δλεγκςή – Λξγιρςή. 

Αοιθμόπ μεςξυώμ για ςιπ ξπξίεπ δόθηκαμ έγκσοεπ φήτξι : 67.497.516 

Πξρξρςό επί ςξσ εκποξρχπξύμεμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ: 100% 

σμξλικόπ αοιθμόπ έγκσοχμ φήτχμ :67.497.516 

Τπέο: 67.497.516 (100,00%) Καςά: 0 (0,00%) Απξυή : 0 (0,00%) 

Επί σοτ δετσέποτ θέμασορ σηρ Ημεπηςίαρ Διασάξεωρ, η Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ 

εμέκοιμε ςημ απαλλαγή ςχμ Μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ και ςξσ Οοκχςξύ Δλεγκςή - 

Λξγιρςή από κάθε εσθύμη απξζημίχρηπ για ςη διαυείοιρη ςχμ εςαιοικώμ σπξθέρεχμ, ςη ρύμςανη 

και ςξμ έλεγυξ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ σπό κοίρη υοήρηπ 01.01.2016 – 31.12.2016. 

Αοιθμόπ μεςξυώμ για ςιπ ξπξίεπ δόθηκαμ έγκσοεπ φήτξι : 67.497.516 

Πξρξρςό επί ςξσ εκποξρχπξύμεμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ: 100% 

σμξλικόπ αοιθμόπ έγκσοχμ φήτχμ : 67.497.516 

Τπέο: 66.744.987 (98,89%) Καςά: 752.529 (1,11%) Απξυή : 0 (0,00%) 

 

 



 

 

 

Επί σοτ σπίσοτ θέμασορ σηρ Ημεπηςίαρ Διασάξεωρ, η Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ ενέλενε 

για ςξμ ςακςικό έλεγυξ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ Δςαιοείαπ για ςη υοήρη 2017 ςημ 

Αμώμσμη Δλεγκςική Δςαιοία «Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ». 

Η ρυεςική αμξιβή θα καθξοιρθεί ρύμτχμα με ςιπ ιρυύξσρεπ διαςάνειπ ςξσ ώμαςξπ Οοκχςώμ 

Δλεγκςώμ. 

Αοιθμόπ μεςξυώμ για ςιπ ξπξίεπ δόθηκαμ έγκσοεπ φήτξι : 67.497.516 

Πξρξρςό επί ςξσ εκποξρχπξύμεμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ: 100% 

σμξλικόπ αοιθμόπ έγκσοχμ φήτχμ : 67.497.516 

Τπέο: 54.804.942 (81,20%) Καςά: 11.885.675 (17,61%) Απξυή : 806.899(1,19%) 

Επί σοτ σεσάπσοτ θέμασορ σηρ Ημεπηςίαρ Διασάξεωρ, η Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ 

εμέκοιμε ςημ καςαβληθείρα καςά ςημ παοελθξύρα υοήρη απξζημίχρη Μέλξσπ Δ.. και 

ποξεμέκοιμε ςημ απξζημίχρη ςχμ Μελώμ ςξσ Δ.. για ςη υοήρη 2017, κας’ άοθοξ 24 ςξσ Κ.Ν. 

2190/20 και 5 ςξσ Ν. 3016/2002 και ενξσριξδόςηρε ςξ Δ.. μα ποξβεί ρςιπ απαοαίςηςεπ εμέογειεπ 

για ςημ σλξπξίηρη ςχμ αμχςέοχ. 

Αοιθμόπ μεςξυώμ για ςιπ ξπξίεπ δόθηκαμ έγκσοεπ φήτξι : 67.497.516 

Πξρξρςό επί ςξσ εκποξρχπξύμεμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ: 100% 

σμξλικόπ αοιθμόπ έγκσοχμ φήτχμ : 67.497.516 

Τπέο: 54.804.942 (81,20%) Καςά: 11.885.675 (17,61%) Απξυή : 806.899 (1,19%) 

Επί σοτ πέμπσοτ θέμασορ σηρ Ημεπηςίαρ Διασάξεωρ, η Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ 

ποξεμέκοιμε ςξ μιρθό μέλξσπ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ, για ςη υοξμική πεοίξδξ από 

01.07.2017 έχπ ςημ επόμεμη Σακςική Γεμική σμέλεσρη. 

Αοιθμόπ μεςξυώμ για ςιπ ξπξίεπ δόθηκαμ έγκσοεπ φήτξι : 67.497.516 

Πξρξρςό επί ςξσ εκποξρχπξύμεμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ: 100% 

σμξλικόπ αοιθμόπ έγκσοχμ φήτχμ : 67.497.516 

Τπέο: 54.804.942 (81,20%) Καςά: 11.885.675 (17,61%) Απξυή : 806.899 (1,19%) 

Επί σοτ έκσοτ θέμασορ σηρ Ημεπηςίαρ Διασάξεωρ, η Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ υξοήγηρε 

άδεια, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 23 ςξσ Κ.Ν. 2190/1920, ποξπ όλα ςα Μέλη ςξσ Διξικηςικξύ 

σμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοείαπ και ρςα διεσθσμςικά ρςελέυη ασςήπ, ποξκειμέμξσ μα ρσμμεςέυξσμ ρςα 

Διξικηςικά σμβξύλια ή/και ρςα διαυειοιρςικά όογαμα άλλχμ εςαιοειώμ ρσμδεδεμέμχμ με ςημ 

Δςαιοεία. 



 

 

Αοιθμόπ μεςξυώμ για ςιπ ξπξίεπ δόθηκαμ έγκσοεπ φήτξι : 67.497.516 

Πξρξρςό επί ςξσ εκποξρχπξύμεμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ: 100% 

σμξλικόπ αοιθμόπ έγκσοχμ φήτχμ : 67.497.516 

Τπέο: 67.497.516 (100,00%) Καςά: 0 (0,00%) Απξυή : 0 (0,00%) 

Επί σοτ εβδόμοτ θέμασορ σηρ Ημεπηςίαρ Διασάξεωρ, δεμ έγιμε κάπξια Αμακξίμχρη πέοαμ ςχμ 

αμχςέοχ.  


