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∆ελτίο Τύπου 
 

58η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΤΕ 
 
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2010 – Πραγµατοποιήθηκε σήµερα η 58η Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων του ΟΤΕ, µε παρόντες µετόχους που εκπροσωπούσαν το 63,48% του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνέχεια και µετά το πέρας της ψηφοφορίας, οι µέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία: 

• Tην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου των 

Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 

ΟΤΕ Α.Ε. της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. 

(Ατοµικές και Ενοποιηµένες) της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, καθώς και τη διανοµή κερδών 

συνολικού ποσού 93.128.573,91 ευρώ που αντιστοιχεί σε µέρισµα 0,19 ευρώ ανά 

µετοχή. Ηµεροµηνία αποκοπής του µερίσµατος, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, µε την 

από 25-2-2010 ανακοίνωση της Εταιρείας προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών, σύµφωνα µε 

τις παρ.4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισµού του, θα είναι η Παρασκευή 9η Ιουλίου 2010. 

Η ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής µερίσµατος θα είναι η ∆ευτέρα 19η Ιουλίου 2010. 

• Tην απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 

από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης, για τη χρήση 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κ.Ν. 

2190/1920.  

• Την εκλογή της Ernst & Young ως Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των 

Οικονοµικών Καταστάσεων (Ατοµικών και Ενοποιηµένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς της ∆ιαχειριστικής Χρήσης 2010 και 

όρισαν την αµοιβή της. 

• Τις καταβληθείσες αποζηµιώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Επιτροπής 

Ελέγχου και της Επιτροπής Αµοιβών & Ανθρώπινου ∆υναµικού για τη χρήση 2009 και 

όρισαν τις αποζηµιώσεις των ως άνω για τη χρήση 2010.  

• Την έγκριση διάθεσης από τον ΟΤΕ χρηµατικού ποσού για κοινωφελείς σκοπούς και 

συγκεκριµένα για την ενίσχυση των σωµατείων, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, 

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), 

Τµήµα Παιδιατρικής Αιµατολογίας και Ογκολογίας (ΤΑΟ), Νοσοκοµείο Παίδων Αγία 
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Σοφία αντί της καταβολής ειδικής αµοιβής απόδοσης στον Πρόεδρο ∆.Σ. και 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο για τη χρήση 2009.  

•   Την ανανέωση για ένα χρόνο της σύµβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής 

ευθύνης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικών Στελεχών της 

Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρµοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή 

εξουσιών τους και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. 

• Την παροχή ειδικής άδειας σύµφωνα µε το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, για 

σύναψη δανείου από τον Όµιλο της Deutsche Telekom προς την ΟΤΕ Α.Ε. µε 

οικονοµικούς όρους και προϋποθέσεις ισάξιους ή καλύτερους από τους οικονοµικούς 

όρους και προϋποθέσεις που προσφέρει τρίτο πρόσωπο και την ανάθεση σχετικών 

αρµοδιοτήτων. 

To έβδοµο θέµα που αφορούσε στην παροχή ειδικής άδειας σύµφωνα µε το άρθρο 23α παρ. 2 και 

4 του Κ.Ν. 2190/1920, για έγκριση τροποποίησης όρων συµβάσεων µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας µε αυτή, δεν εγκρίθηκε.  

Το όγδοο θέµα  που αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του ισχύοντος 

Καταστατικού της Εταιρείας µε σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της, δεν συζητήθηκε 

καθώς για το θέµα αυτό, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό, όταν συζητείται για πρώτη 

φορά, θα πρέπει να υπάρχει η αυξηµένη απαρτία των 2/3 του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το θέµα 

αυτό θα συζητηθεί  στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2010 προκειµένου να 

ληφθεί απόφαση επ’ αυτού. 

Ακόµη ανακοινώθηκε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 19η Φεβρουαρίου 2010, 

εξέλεξε ως νέο µη εκτελεστικό µέλος του τον κ. Rainer Rathgeber σε αντικατάσταση του 

παραιτηθέντος µέλους κ. Hamid Akhavan και για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλ. µέχρι την 

Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2012.  

Τέλος, αποφασίσθηκε να παραµείνουν ως µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα ανεξάρτητα µη 

εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης, Ιωάννης Μπενόπουλος 

και Παναγιώτης Ταµπούρλος, ως Πρόεδρος. 
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∆/ΝΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ OTE 

Τηλ.: 210-6111574 

Fax. 210-6111030 

Ε-mail: dtzelepis@ote.gr 
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