
 

Ανακοίνωση  
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΤΕ 

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022 – Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 83,73% 

επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).   

 
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση 
ενέκρινε κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:  

1. Ενέκρινε νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διάρκειας 24 μηνών σύμφωνα με το άρθρο 49 

του Ν. 4548/2018, το οποίο θα εκτελείται ως μέρος (ήτοι πέραν της καταβολής μερισμάτων) της 

Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους. 

2. Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την ακύρωση 8.638.512 ιδίων μετοχών που 

έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με 

αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €24.446.988,96 και σχετική 

τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. 

3. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 2 (Σκοπός), 9 (Εκλογή, Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου), 10 (Συγκρότηση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου) και 14 (Απαγόρευση 

Ανταγωνισμού) του Καταστατικού της Εταιρείας.   

4. Ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΟΤΕ Α.Ε. 

5. Ενέκρινε την υπογραφή συμφώνου εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΟΤΕ Α.Ε. και της «Deloitte Ανώνυμη 
Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Deloitte) στο πλαίσιο προετοιμασίας της μετάβασης σε νέο 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2022.   

Επίσης, στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε στις 14-

10-2021 τον κ. Rodrigo Francisco Diehl ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε 

αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Michael Wilkens, για το υπόλοιπο της θητείας 

αυτού, ήτοι μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2024. 

Τέλος τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλαν στη Γενική Συνέλευση την αναφορά 

τους, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα δημοσιευτούν 
εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
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