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Δειηίν Σύπνπ 
 

59η ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΜΕΣΟΥΩΝ ΟΣΕ 

 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2011 – Πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ε 59ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
Μεηόρσλ ηνπ ΟΣΕ, κε παξόληεο κεηόρνπο πνπ εθπξνζσπνύζαλ ην 70,14% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.  
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πλέιεπζεο ζπδεηήζεθαλ θαη ιήθζεθαλ θαηά πιεηνςεθία απνθάζεηο επί 
ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο: 
 

 Εγθξίζεθαλ νη Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΟΣΕ Α.Ε. (Εηαηξηθέο θαη Ελνπνηεκέλεο) 
ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2010 (1/1/2010-31/12/2010), κε ηηο ζρεηηθέο Εθζέζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ θαζώο ε δηαλνκή θεξδώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ 
57.788.730,86 επξώ πνπ αληηζηνηρεί ζε κέξηζκα 0,1179 επξώ αλά κεηνρή. Ηκεξνκελία 
απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο, ζα είλαη ε Σξίηε, 28ε Ινπλίνπ 2011. Η εκεξνκελία έλαξμεο 
θαηαβνιήο κεξίζκαηνο ζα είλαη ε Σεηάξηε, 6ε Ινπιίνπ 2011. 

 Εγθξίζεθε ε απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ 
από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο, γηα ηε ρξήζε 2010, ζύκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Κ.Ν. 
2190/1920.  

 Εγθξίζεθε ε εθινγή ηεο "ΠΡΑΪΓΟΤΩΣΕΡΥΑΟΤΚΟΤΠΕΡ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ" σο  Ειεγθηηθήο Εηαηξείαο γηα ηνλ Σαθηηθό Έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
(Εηαηξηθώλ θαη Ελνπνηεκέλσλ) ηεο ΟΣΕ Α.Ε., ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2011 θαη θαζνξίζζεθε ε ακνηβή 
ηεο. 

 Εγθξίζεθαλ νη θαηαβιεζείζεο απνδεκηώζεηο θαη ηα έμνδα ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ, ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ θαη ηεο Επηηξνπήο Ακνηβώλ & Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ 
γηα ηε ρξήζε 2010 θαη έγηλε θαζνξηζκόο απηώλ γηα ηε ρξήζε 2011. 

 Εγθξίζεθε ε αλαλέσζε γηα έλα ρξόλν ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο 
αζηηθήο επζύλεο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δηεπζπληηθώλ ηειερώλ ηεο 
Εηαηξείαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ πάζεο θύζεσο αξκνδηνηήησλ, ππνρξεώζεσλ ή εμνπζηώλ 
ηνπο θαη δόζεθε εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 Έγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε όξσλ ηνπ ηζρύνληνο Πξνγξάκκαηνο Παξνρήο Δηθαησκάησλ 
Πξναίξεζεο Αγνξάο κεηνρώλ ηεο Εηαηξείαο, ζε ζηειέρε απηήο θαζώο θαη εηαηξεηώλ 
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 Εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 9 «Εθινγή, ύλζεζε θαη ζεηεία ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ», 17 «Πξόζθιεζε – Ηκεξήζηα δηάηαμε ηεο γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ 
ηεο Εηαηξείαο», 18 «Καηάζεζε εγγξάθσλ γηα ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή πλέιεπζε», 19 
«πλήζεο απαξηία θαη πιεηνςεθία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο», 20 «Εμαηξεηηθή απαξηία θαη 
πιεηνςεθία», 24 «Δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο» θαη 28 «Δηαλνκή θεξδώλ», ηνπ ηζρύνληνο 
Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο, κε ζθνπό ηελ πξνζαξκνγή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Νόκνπ 
2190/1920 όπσο ηζρύεη.  

 Εγθξίζεθε ε αγνξά από ηελ ΟΣΕ Α.Ε. δηθώλ ηεο κεηνρώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ 
Κ.Ν. 2190/1920. 
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Αλαθνηλώζεθε όηη ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο ηελ 17ε Μαξηίνπ 2011 εμέιεμε σο λέν 
κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ ηνλ θ. Roland Mahler ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο κέινπο 
θ. Guido Kerkhoff θαη γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ.   
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