
 

 

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με 

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

ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το 

άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 

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

Εταιρείας 

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

Συνέλευση ψήφων 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει νέο Πρόεδρο 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, όπως ισχύουν, και συγκεκριμένα 

ανεξάρτητο από την Εταιρεία υποψήφιο που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του 

άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, λόγω παραίτησης του κ. Κυριάκου Ριρή από τη θέση του 

Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχους από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης. 

Σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται προς 

εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στη θέση του παραιτηθέντος Προέδρου 

της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κυριάκου Ριρή, ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης, ανεξάρτητος 

από την Εταιρεία, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 

3016/2002 και ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. 

Ακολούθως, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι τη λήξη της θητείας της θα έχει 

ως εξής: 

1. Γεώργιος Σαμοθράκης – 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 11η Δεκεμβρίου 

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. 


