
 

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

24 Ιουνίου 2019 

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με 

το άρθρο 123 παρ. 4. του N. 4548/2018  

1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση των Eτήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

(Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) 

και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού 

Ελεγκτή. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση ψήφων 

 

Επί του ανωτέρω θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και 

Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018-31.12.2018), με τη σχετική 

έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή οι οποίες έχουν εγκριθεί 

από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ’ αριθ. 581/22.3.2019 συνεδρίασή του.  

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) για την 

εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018-31.12.2018), με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 

και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.  

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της 

Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού 

Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 - 

31.12.2018). 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας 

 Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση ψήφων 

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική 

χρήση 2018 (1.1.2018-31.12.2018), η Τακτική Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει 

κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το 

Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού 

Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση. 



 

  
 
 
 

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 

4548/2018. 

 Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας 

 Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση ψήφων 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, 

την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 

111 του Ν. 4548/2018, με τα οποία εναρμονίστηκε το εθνικό δίκαιο με το άρθρο 9α 

της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως αυτό εισήχθη δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ., 

σύμφωνα με το σχέδιο Πολιτικής Αποδοχών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας (www.frigoglass.com). 

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις 

παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τις προσφερόμενες προς 

την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και 

προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 

(1.1.2019 - 31.12.2019) βάσει της Πολιτικής Αποδοχών. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση ψήφων 

Για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικόλαου Μαμουλή για τις 

προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες, για την αποζημίωση των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του καθώς και για 

την αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τις προσφερόμενες 

προς την Εταιρεία υπηρεσίες του για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018-31.12.2018), 

συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, η Τακτική Γενική Συνέλευση του 

2018 είχε προεγκρίνει το συνολικό ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου και διακοσίων 

ογδόντα χιλιάδων (€1.280.000). Κατά τη χρήση του έτους 2018 καταβλήθηκε, τελικώς, 

στους ανωτέρω το συνολικό ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι δυο 

χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι (€1.222.656). 

Προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ανωτέρω καταβολές και 

προεγκρίνει για τη χρήση του 2019, κατ’ ανώτατο όριο, το συνολικό ποσό των Ευρώ 

ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (€1.370.000) για την αμοιβή του 

Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικόλαου Μαμουλή, την αποζημίωση των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και την αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της 

Εταιρείας, για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 

τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες, αντίστοιχα και σύμφωνα με την 

Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. 

http://www.frigoglass.com/


 

  
 
 
 

5ο ΘΕΜΑ: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και 

καθορισμός της αμοιβής του. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση ψήφων 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, 

θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της εταιρείας 

“PricewaterhouseCoopers" ως Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για την εταιρική 

χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019) και την παροχή εξουσιοδότησης προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την 

αμοιβή της. 

6ο ΘΕΜΑ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €92.413.815,26 στο 

ποσό των €35.543.775,10, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 

355.437.751 μετοχών της Εταιρείας από €0,36 σε €0,10, σύμφωνα με το άρθρο 

31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού 

προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό 

«Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 

3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

 Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66.6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας 

 Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66.6%) των εκπροσωπουμένων στην Τακτική 

Γενική Συνέλευση ψήφων 

 Προτείνεται η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά  ποσό 

€92.413.815,26, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά 

ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €0,36 σε €0,10, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 

4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς 

συμψηφισμό ζημιών. Συγκεκριμένα, ο συμψηφισμός ζημιών θα επέλθει με διαγραφή 

ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας με σκοπό την 

κάλυψη των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 παρ. 4 του 

Ν. 4548/2018.  

 Η ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αντιστοιχεί, για το σύνολο του ποσού 

€92.413.815,26 στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που έχει 

εγγραφεί στο λογαριασμό 40.00.00.00, το οποίο προέρχεται από χρηματικές και 

άλλες κεφαλαιακές εισφορές μετόχων. Η προτεινόμενη μείωση δεν καταλαμβάνει το 

λογαριασμό 40.00.00.01 που αφορά μετοχικό κεφάλαιο από κεφαλαιοποιηθέντα 

αφορολόγητα αποθεματικά. 

 



 

  
 
 
 

 Κατόπιν της εν λόγω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 

€35.543.775,10, διαιρούμενο σε 355.437.751 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές 

ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μια.  

 Σχετικώς, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της 

Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, η προσθήκη υποπαραγράφου στην 

παράγραφο 1, ως ακολούθως: 

 «[…] Με την από 24.6.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, 

αποφασίστηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το 

συνολικό ποσό των Ευρώ ενενήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τριών 

χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε και είκοσι έξι λεπτών (€92.413.815,26), με μείωση 

της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των είκοσι έξι λεπτών του ευρώ 

(0,26) ανά μετοχή, δηλαδή από τριάντα έξι λεπτά (0,36) σε δέκα λεπτά (0,10), 

σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου 

ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από το 

λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 

ευρώ τριάντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων 

εβδομήντα πέντε και δέκα λεπτών (€35.543.775,10), διαιρούμενο σε τριακόσια 

πενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία 

(355.437.751) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα λεπτών (€0,10) έκαστη.» 

7ο ΘΕΜΑ: Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 

(ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 3 παρ. 2, 3, 4 & 5, 4 παρ. 2, 5 παρ.1, 6 

παρ. 4, 8, 9 παρ. 2, 3 & 4, 10 παρ. 2 & 3 και προσθήκη νέας παραγράφου 4, 11, 

12, 13, 14, 15 παρ. 2 & 3, 16, 17, 18 παρ. 2, 19, 20 παρ. 2, 21, 22, 23 παρ. 2, 24, 25, 

26 παρ. 1, 27 παρ. 3 μετά λοιπών προσαρμογών) – Κωδικοποίηση αυτού σε 

ενιαίο κείμενο. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση ψήφων 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει την προσαρμογή 

του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 (ειδικότερα 

τροποποίηση των άρθρων 3 παρ. 2, 3, 4 & 5, 4 παρ. 2, 5 παρ.1, 6 παρ. 4, 8, 9 παρ. 

2, 3 & 4, 10 παρ. 2 & 3 και προσθήκη νέας παραγράφου 4, 11, 12, 13, 14, 15 παρ. 2 

& 3, 16, 17, 18 παρ. 2, 19, 20 παρ. 2, 21, 22, 23 παρ. 2, 24, 25, 26 παρ. 1, 27 παρ. 3 

μετά λοιπών προσαρμογών), σύμφωνα με το σχέδιο Καταστατικού που έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.frigoglass.com). 

 

 

http://www.frigoglass.com/


 

  
 
 
 

Κατόπιν της λήψεως απόφασης επί των παραπάνω τροποποιήσεων και 

προσαρμογών, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει την 

κωδικοποίηση του Καταστατικού με την ενσωμάτωση των ως άνω τροποποιήσεων στο 

ήδη υπάρχον κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο κατά τα λοιπά 

παραμένει ως έχει. Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εξουσιοδοτήσει 

πρόσωπα για την υπογραφή και δημοσίευση του Καταστατικού, κατά τις κείμενες 

νομοθετικές διατάξεις. 

8ο ΘΕΜΑ: Ορισμός νέους μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου λόγω παραίτησης 

υφισταμένου. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση ψήφων 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, 

στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002 και του 

άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και συγκεκριμένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 

3016/2002, λόγω παραίτησης του κ. Ιωάννη Κωστόπουλου από την Επιτροπή 

Ελέγχου. 

Σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται προς 

εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση στη θέση του παραιτηθέντος μέλους της 

Επιτροπής Ελέγχου κ. Ιωάννη Κωστόπουλου, ο κ. Stephen Bentley, ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί τα κριτήρια 

ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και είχε ήδη οριστεί ως προσωρινό 

μέλος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι την προτεινόμενη εκλογή του από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση δυνάμει της από 22.3.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας. 

Ακολούθως, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα έχει ως εξής: 

1.  Κυριάκος Ριρής – Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μέλος, 

2. Λουκάς Κόμης - Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη εκτελεστικό μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, και 

3. Stephen Bentley – Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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 3η Ιουνίου 

2019, 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. 


