
 

 

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14.12.2017 

Σχέδιο των προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3. του Κ.Ν. 2190/1920  

 

1ο ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση εκλογής τριών (3) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε 

αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 18 §7 του Κ.Ν.  2190/1920  

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα 

ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των κ.κ. Jeremy Jensen, Stephen 

Bentley και Ιορδάνη Αϊβάζη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Ιωάννη Ανδρουτσόπουλου, 

Δώρου Κωνσταντίνου και Βασίλειου Φουρλή σύμφωνα με το άρθρο 18 §7 του Κ.Ν. 

2190/1920. Τα ανωτέρω νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

εξελέγησαν δυνάμει της από 23.10.2017 απόφασης αυτού με ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της εκλογής τους την 22.11.2017, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ και 

η παραίτηση των αποχωρούντων μελών.  

2ο ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός των νέων μελών της 

Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προτείνεται η επανεκλογή του 

ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τριετή θητεία. Επισημαίνεται ότι 

σύμφωνα με τους όρους των δανειακών συμβάσεων και των ομολογιών που εξέδωσε η 

θυγατρική της Εταιρείας, Frigoglass Finance B.V. στα πλαίσια της δανειακής 

αναδιάρθρωσης του ομίλου, η Εταιρεία έχει αναλάβει να μεριμνήσει για την επανεκλογή 

των κ.κ. Jeremy Jensen, Stephen Bentley και Ιορδάνη Αϊβάζη ως ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τρία έτη. Τυχόν μη επανεκλογή 

τους από τη Γενική Συνέλευση αποτελεί λόγο καταγγελίας των εν λόγω δανειακών 

συμβάσεων και των ομολογιών οπότε και το αντιστοιχούν κεφάλαιο 

(συμπεριλαμβανομένων των τόκων) θα καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.   

Περαιτέρω, κατόπιν της επανεκλογής του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική 

Συνέλευση καλείται να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη αυτού σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 

3016/2002 καθώς και τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 

του Ν. 4449/2017. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ 

Ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία 

"FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." που υφίστανται την 23η Νοεμβρίου 

2017, ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης ανέρχεται σε τριακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια 

τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (355.437.751). Κάθε κοινή μετοχή δίνει 

δικαίωμα μίας ψήφου. 


