Κηφισιά, 25/06/2010

∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε -Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρία ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 25 Ιουνίου 2010 και ώρα 9:00 π.µ. στα γραφεία της έδρας της
παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπο 27 Μέτοχοι, µε σύνολο ψήφων 19.303.310 επί του
συνόλου 24.326.250 µετοχών, που εκπροσωπούσαν το 79,35% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση:
Θέµα 1Ο: Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ, τις Ετήσιες ενοποιηµένες και µη Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως
01.01 – 31.12.2009 µε βάση τα ∆ΛΠ, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του
Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέµα 2Ο: Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ, την προτεινόµενη διάθεση κερδών της χρήσης 2009 και τη µη διανοµή
µερίσµατος.
Θέµα 3Ο: Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ τα πεπραγµένα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2009 και την
απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα
πεπραγµένα της χρήσης 2009 και για τις ενοποιηµένες και µη οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της
χρήσης αυτής.
Θέµα 4Ο: Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ τον διορισµό της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. ως τακτικό ελεγκτή
για την χρήση 2010 καθώς και την αµοιβή του.
Θέµα 5Ο: Ενέκρινε µε ποσοστό 99,47% τις αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την
οικονοµική χρήση 2009 και προεγκρίθηκαν οι αµοιβές αυτών για την οικονοµική χρήση 2010.
Θέµα 6Ο : Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συµµετοχή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
∆ιευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στη ∆ιοίκηση συγγενών εταιρειών που
επιδιώκουν όµοιους, συναφείς ή παρεµφερείς σκοπούς.
Θέµα 7Ο : Εγκρίθηκε µε ποσοστό 99,47%, σύµφωνα και µε τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του ν.
3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήµερα, η έκδοση από την εταιρεία οµολογιακού
δανείου άνευ εξασφαλίσεων, µετατρέψιµου σε κοινές µετοχές της εταιρείας (το «ΜΟ∆»), µε παραίτηση
των υφιστάµενων µετόχων από το δικαίωµα προτίµησης. H κάλυψη του δανείου θα γίνει µε ιδιωτική
τοποθέτηση κατά την έννοια της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του Ν. 3401/2005 και για το λόγο αυτό δεν
απαιτείται η έκδοση και δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου. Το ύψος του δανείου θα ανέρχεται έως του
ποσού των δέκα πέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) Ευρώ, θα είναι διαρκείας έως τριών (3) ετών και θα
διαιρείται σε δέκα (10) ονοµαστικές οµολογίες ονοµαστικής αξίας ενός εκατοµµυρίου (1.500.000) εκάστης
µε τιµή διάθεσης στο άρτιο (οι «Οµολογίες»). Το εύρος τιµής µετατροπής θα είναι µεταξύ ενός ευρώ και
εξήντα λεπτών (€1,60) και δύο ευρώ (€2,00). Παράλληλα, παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε δικαίωµα περαιτέρω εξουσιοδότησης, να αναζητήσει τους ενδιαφερόµενους
επενδυτές, διαπραγµατευτεί και καθορίσει τους ειδικότερους όρους του ΜΟ∆ καθώς και να
διαπραγµατευτεί και συνάψει κάθε σχετική σύµβαση ή έγγραφο και να προβεί σε κάθε απαραίτητη
ενέργεια σχετικά µε την έκδοση του ΜΟ∆ κατά τα ανωτέρω.
Θέµα 8Ο : ∆εν υπήρχαν άλλα θέµατα.
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