22/12/2014 - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Την 22η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Εταιρείας, μετά από αναβολή από την αρχικά ορισθείσα της 18.12.2014. Κατά
την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η μέτοχος PASAL AE υπέβαλλε αίτημα αναβολής
για την 16/1/2015 σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του Ν 2190/1920 το οποίο απέρριψε ο
Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο οποίος στη συνέχεια έκανε δεκτό αίτημα αναβολής του
μετόχου τράπεζα Πειραιώς ΑΕ για την 22/12/2014.
Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ 3 β του Ν. 2190/1920, η μετ΄ αναβολή συνέλευση αποτελεί
συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διαδικασιών δημοσίευσης της
πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν.
Στην σημερινή συνέλευση, η μέτοχος PASAL AE, υπέβαλλε στον Πρόεδρο της Συνέλευσης
δήλωση-ένσταση ακυρότητας της Συνέλευσης επειδή παραβιάστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 39
παρ. 3 του Ν 2190/1920 και δήλωσε ότι απέχει από την Γενική Συνέλευση και αποχώρησε,
επιφυλασσόμενη κάθε νομίμου δικαιώματός της, για την δικαστική προσβολή και ακύρωσή της.
Στην εξ αναβολής Συνέλευση παραστάθηκε και ένας νέος μέτοχος, και μετά την αποχώρηση της
PASAL AE ο πίνακας μετόχων διαβάστηκε και εγκρίθηκε εκ νέου από την ΕΓΣ στην οποία
παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 19.501.346 μετοχές
ήτοι ποσοστό 35,53% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος της ΕΓΣ κάλεσε τους μετόχους να δηλώσουν αν παρέχουν ή όχι την ειδική άδεια του
άρθρου 23α παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, αναφορικά με τον τρόπο διακανονισμού της οφειλής
της εταιρείας Pasal Development A.E. προς την Trastor.
Η Τράπεζα Πειραιώς εκπροσωπώντας 33,80% του μετοχικού κεφαλαίου δήλωσε ότι δεν παρέχει
την ως άνω άδεια. Ένας μέτοχος εκπροσωπώντας ποσοστό 1,56% του μετοχικού κεφαλαίου
δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία και οι δύο λοιποί μέτοχοι εκπροσωπούντες 0,17% του
μετοχικού κεφαλαίου δήλωσαν ότι παρέχουν την ειδική άδεια.
Συνεπώς η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία των παρισταμένων μετόχων [33,80% του
35,53%] αποφάσισε κατά ποσοστό 95,13% ότι δεν παρέχει την ειδική άδεια του άρθρου 23α
παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, αναφορικά με τον τρόπο διακανονισμού της οφειλής της
εταιρείας Pasal Development A.E. προς την Trastor.

