Η Εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που
απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισµού του Χ.Α., ενηµερώνει το
επενδυτικό κοινό ότι την 25η Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00 µ.µ. στα γραφεία της στην
Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της, σύµφωνα µε την από 27/5/2011 Πρόσκληση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
της.
Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους 13 µέτοχοι που
εκπροσωπούσαν 23.315.311 µετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 µετοχών,
ήτοι ποσοστό 85,16% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού
συγκεντρώθηκε η απαιτούµενη από το Νόµο και το Καταστατικό απαρτία και
πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, ως κάτωθι:
Θ έ µ α 1ο - 1.-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
(Εταιρικών και Ενοποιηµένων) της εταιρικής χρήσης 2010 ( 01.01.2010 - 31.12.2010)
καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της
εταιρίας για τις εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.
Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της
εταιρικής χρήσης 2010 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ∆. Σ. και των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 23.315.311
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 85,16%
Έγκυρα: 23.315.311
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 23.311.315 (85,16%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)
Θ έ µ α 2ο - Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού
Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την χρήση 2010.
Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του ∆.Σ. και των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις Ετήσιες
Οικονοµικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 23.315.311
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 85,16%
Έγκυρα: 23.315.311
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 23.311.315 (85,16%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)
Θ έ µ α 3ο - Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε επιστροφή µετρητών
στους µετόχους, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και τροποποίηση του
άρθρου 5 του καταστατικού.
Η Συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα : την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το
ποσό 1.916.544 ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά το ποσό
πέντε λεπτά (0,07) ανά µετοχή, δηλαδή από σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40) σε
τριάντα τρία λεπτά του ευρώ (0,33) ανά µετοχή και την επιστροφή του ποσού της
µείωσης στους µετόχους της εταιρείας µε καταβολή µετρητών, ήτοι η καταβολή επτά.
λεπτά του ευρώ (0,07) ανά µετοχή.
∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι κάτοχοι µετοχών της εταιρίας στη
λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ στις 27 Ιουλίου ηµέρα Τετάρτη.
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού της µείωσης του κεφαλαίου
στους µετόχους και να αποφασίσει ηµεροµηνία έναρξης καθώς και τρόπο καταβολής
του επιστρεφόµενου ποσού στους δικαιούχους.

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
θα ανέρχεται στο ποσό των 9.035.136 ευρώ από 10.951.680 ευρώ και θα
αποτελείται από 27.379.200 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,33 ευρώ από 0,40.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 23.315.311
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 85,16%
Έγκυρα: 23.315.311
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 23.311.315 (85,16%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)
Θ έ µ α 4ο - Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που
προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως ∆ιοικητικών
Συµβούλων.
Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα ενέκρινε αµοιβές ύψους 359.200 ευρώ από τη διανοµή
των κερδών της χρήσης για τα µέλη του ∆.Σ. Επίσης για τα µέλη του ∆.Σ. που δεν
αµείβονται µε µηνιαίο µισθό ενέκρινε αποζηµίωση 240 ευρώ σε κάθε
πραγµατοποιηθείσα συνεδρίαση ∆.Σ. που θα παρίστανται καθώς και 36 ευρώ ανά
ώρα απασχόλησης πέρα των συνεδριάσεων του ∆.Σ. για την περίοδο 01/07/2011 έως
30/06/2012. Οι παραπάνω ώρες θα εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 23.315.311
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 85,16%
Έγκυρα: 23.315.311
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 23.311.315 (85,16%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)
Θ έ µ α 5ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για
τη χρήση 2011 και καθορισµός της αµοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός
αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011 από το µητρώο ελεγκτών
της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ., συγκεκριµένα τον κ. Κωνσταντίνο Λώλο του Μάρκου Ορκωτό
Λογιστή-Ελεγκτή µε Α.Μ. 13821 και επαγγελµατική ∆ιεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα,
ως τακτικό Ελεγκτή και την κα Ευθυµία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου, Ορκωτό
Λογιστή-Ελεγκτή µε Α.Μ. 15411 ως αναπληρωµατικό ελεγκτή µε αµοιβή 29.280
ευρώ.
Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 23.315.311
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 85,16%
Έγκυρα: 23.315.311
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 23.311.315 (85,16%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)
Θ έ µ α 6ο - Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να µετέχουν σε
∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Οµίλου, που επιδιώκουν
όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς.
Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα ενέκρινε την χορήγηση άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο
23 παρ. 1 του κ.ν 2190/1920, στα µέλη του και στους διευθυντές της εταιρείας να
συµµετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια η και στη διεύθυνση των εταιρειών του
Οµίλου, που επιδιώκουν όµοιους η παρεµφερείς σκοπούς µε αυτούς της εταιρείας.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 23.315.311
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 85,16%
Έγκυρα: 23.315.311
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 23.311.315 (85,16%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)
Θ έ µ α 7ο - ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις
Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάµενους µετόχους, οι
οποίοι και ενηµερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει
πορεία της Εταιρείας.
Ηράκλειο,25 Ιουνίου 2011
Ιωάννης Λεµπιδάκης
Πρόεδρος ∆.Σ.

