FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 12/06/2020
Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «FOURLIS
η

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που υφίστανται την 18 Μαΐου 2020 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη
ης

σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12 Ιουνίου 2020) ανέρχεται σε 52.004.961 κοινές ονομαστικές
μετοχές και κατά την ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία κατέχει 319.507 δικές της (ίδιες) μετοχές. Κάθε κοινή
μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα
δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό
απαρτίας.
Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής
ης

Γενικής Συνέλευσης της 12 Ιουνίου 2020.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας
Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων
Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/0131/12/2019, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του την
16/03/2020, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2019, η Επεξηγηματική
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και η σχετική Έκθεση των
Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019, η Έκθεση Διαχείρισης και η Επεξηγηματική Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν
συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2019, που προβλέπεται από το
άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας: www.fourlis.gr

ο

ΘΕΜΑ 2 : Μη διανομή μερίσματος από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
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Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, το Διοικητικό Συμβούλιο
προτείνει τη λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 31/12/2019 και τη μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση, ως πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση
των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και ειδικότερα προκειμένου να διαφυλαχθεί και ενισχυθεί η
χρηματοοικονομική επάρκεια της Εταιρείας και να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου.
Σε περίπτωση θετικής ψηφίσεως της ως άνω προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση,
δεν θα επακολουθήσει συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 3

ου

θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω

ματαίωσης του αντικειμένου του.

ο

ΘΕΜΑ 3 : Λήψη απόφασης για τη διανομή ποσού € 1.506.920,52 από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης
ου

1/1/2019 - 31/12/2019, σε περίπτωση μη θετικής ψήφισης επί του 2 θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Δεδομένης της κύριας προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση περί μη διανομής των
ο

κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019, όπως αυτή έχει εκφρασθεί ανωτέρω (υπό το 2 θέμα της
ημερησίας διάταξης), σε περίπτωση καταψηφίσεως της παραπάνω προτάσεως η Γενική Συνέλευση καλείται να
αποφασίσει τη διανομή των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 (€ 4.532.091,79
βάσει IFRS), σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του ν. 4548/2018, ως ακολούθως: α) ποσό € 226.604,59 να
κρατηθεί για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β) ποσό € 1.506.920,52 να διατεθεί για την καταβολή
μερίσματος και γ) ποσό € 2.798.566,68 να μεταφερθεί στα κέρδη εις νέον.
Περαιτέρω, προτείνονται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Παρασκευή
26.06.2020, ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Πέμπτη 25.06.2020 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής
μερίσματος η Πέμπτη 02.07.2020, όπως έχει ήδη ανακοινώσει από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο
του έτους 2020.
Το ποσό μερίσματος υπόκειται σε νόμιμες παρακρατήσεις και η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω των
χειριστών των δικαιούχων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ο

ΘΕΜΑ 4 : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
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Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που
έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς την απαλλαγή
των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης
από κάθε σχετική ευθύνη.
Διευκρινίζεται ότι στη σχετική ψηφοφορία δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι
υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων,
εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ο

ΘΕΜΑ 5 : Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την εκλογή της
ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας “EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (EΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ EΛEΓΚΤEΣ ΛΟΓΙΣΤEΣ Α.E.”, για τον έλεγχο
των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2020 από Ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές (έναν
τακτικό και έναν αναπληρωματικό) που θα ορίσει η εταιρεία αυτή.
Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας, για τον έλεγχο των
Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένων και Εταιρείας) της χρήσης 2020, μέχρι του ποσού των € 32.900,00
πλέον ΦΠΑ.

ο

ΘΕΜΑ 6 : Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019
και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του
ν. 4548/2018.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, στο σύνολό τους, των αμοιβών ποσού € 500.334 που
καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη χρήση του 2019.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2019 περιέχονται στην Έκθεση Αποδοχών
της αντίστοιχης χρήσης, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα: www.fourlis.gr .
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση στο σύνολό τους και κατ’ ανώτατο όριο των
αμοιβών ποσού € 570.000 στα μέλη του για τη χρήση του 2020.
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ο

ΘΕΜΑ 7 : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν.
4548/2018.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση
Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με
το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018.
Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ’ άρθρο 112
παρ. 2 ν. 4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την
Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.01.2020, με
επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψήφιση Έκθεση Αποδοχών έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του
επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: www.fourlis.gr .
Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα
με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

ο

ΘΕΜΑ 8 : Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει προς τη Γενική Συνέλευση ότι ο κ. Ιωάννης Ευάγγ. Μπρέμπος, με
επιστολή του, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση και τα καθήκοντά του ως μέλους της Επιτροπής
Ελέγχου. Η παραπάνω δήλωση παραίτησης θα παράξει τα αποτελέσματά της κατά την ημερομηνία σύγκλησης
της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την 12.06.2020.
Ο κ. Μπρέμπος θα εξακολουθήσει να είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο
της θητείας αυτού.
Κατόπιν τούτου, η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να προβεί στην εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής
Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Ευάγγ. Μπρέμπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 44 ν. 4449/2017.
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Προτείνεται η εκλογή του κ. Στέλιου Στεφάνου του Μάρκου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, για τον
υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Μπρέμπου του Ευαγγέλου, ήτοι έως την 16.06.2022.
Ο κ. Στέλιος Στεφάνου τελεί σε ανεξαρτησία προς την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν.
3016/2002, διαθέτει δε αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής και
επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, όπως επιτάσσει ο νόμος.
Κατόπιν της ως άνω μεταβολής, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα έχει ως εξής:
1. Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 2. David (Ντέιβιντ) Watson
(Γουάτσον) του Άρθουρ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 3. Στέλιος Στεφάνου του Μάρκου,
ανεξάρτητο μέλος.
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