Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης
ΜΕΡΟΣ Α
Η Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή πολιτικής, πρακτικών
και διαδικασιών σωστής εταιρικής διακυβέρνησης. Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των
διαδικασιών και συστημάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός
οργανισμού. Η εταιρική διακυβέρνηση διέπει τη σχέση μεταξύ των μετόχων, των διοικητικών
συμβούλων και της διευθυντικής ομάδας μιας εταιρείας.
Η Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ, ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
(ΧΑΚ), υιοθετεί τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ο “Κώδικας” ή “ΚΕΔ”) που
καταρτίστηκε από το ΧΑΚ και εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις του Κώδικα.
ΜΕΡΟΣ Β
Κατά το έτος 2017, η Εταιρεία έχει τηρήσει όλες τις διατάξεις του Κώδικα. Στις θυγατρικές εταιρείες ο
Κώδικας εφαρμόζεται μέσω κεντρικών υποεπιτροπών στην ιθύνουσα εταιρεία.
B.1. Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο (‘’ΔΣ’’) απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, και πέντε Διοικητικούς Συμβούλους.
Από τους έξι Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας οι τέσσερις θεωρούνται ανεξάρτητοι, σύμφωνα
με τις πρόνοιες του Κώδικα. Πέντε Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας είναι μη εκτελεστικοί και ένας
είναι εκτελεστικός. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
Αντώνιος-Ανδρέας-Άντης Σκορδής
Λευτέρης Χριστοφόρου
Δρ. Νέαρχος Ιωάννου
Δημήτριος Φιλιππίδης
Βαρνάβας Ειρήναρχος
Δρ. Νίκος Μιχαηλάς

(Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος)
1
(Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος )
(Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος)
(Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος)
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(Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος )
(Διευθύνων Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος)

Ο κ. Νικόλας Χατζηγιάννης (Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος), διετέλεσε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2017. Ο κ. Χατζηγιάννης αποχώρησε από το
Διοικητικό Συμβούλιο στις 5 Φεβρουαρίου 2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει διορίσει τον κ. Λευτέρη Χριστοφόρου ως Ανώτερο Μη
Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο και έχει γίνει η σχετική ανακοίνωση στο ΧΑΚ. Ο
Ανώτερος Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος είναι διαθέσιμος να ακούει τις
ανησυχίες των μετόχων των οποίων το πρόβλημά τους δεν έχει λυθεί διαμέσου των κανονικών
καναλιών επικοινωνίας.
Χρέη Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή της Εταιρείας εκτελεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας
Δρ. Νίκος Μιχαηλάς. Ο Δρ. Μιχαηλάς κατέχει θέση στο ΔΣ της Εταιρείας. Το ΔΣ έχει εκχωρήσει τις
ακόλουθες εξουσίες του στον Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή:
•
•
•

Τη διαχείριση των καθημερινών, συνήθων εργασιών της Εταιρείας.
Την υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ.
Την οργάνωση των εργασιών της Εταιρείας για επίτευξη των στόχων που θέτει το ΔΣ.

Ο κ. Λευτέρης Χριστοφόρου συμπλήρωσε πέραν των εννέα ετών υπηρεσίας στο ΔΣ και σύμφωνα με τη διάταξη
Α.2.3.(η) του Κώδικα θα έπρεπε έκτοτε να θεωρείται μη Ανεξάρτητος. Το ΔΣ ωστόσο έχει την άποψη ότι η
προσωπικότητά του και η επιστημονική του γνώση και η επαγγελματική του πείρα και ιστορία αφενός και η
αποδεδειγμένη αντικειμενικότητα και αμεροληψία στην άσκηση των καθηκόντων του ως Διοικητικός Σύμβουλος της
Εταιρείας αφετέρου, καθώς επίσης και η απουσία διασύνδεσης συμφερόντων με τη Διεύθυνση ή τους Κύριους
Μετόχους και οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου συγκρουόμενου συμφέροντός του με τα συμφέροντα της Εταιρείας
και των μετόχων της, αποτελούν βεβαιωτικά και εχέγγυα μη επηρεασμού της ανεξαρτησίας του. Και για τους
λόγους αυτούς το ΔΣ της Εταιρείας τον καταλέγει στους Ανεξαρτήτους Διοικητικούς Συμβούλους.
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Με βάση την πρόνοια Α.2.3. του Κώδικα, ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της Logicom Public Ltd, η οποία κατέχει άμεσα και έμμεσα (δια μέσω της θυγατρικής της –
Logicom Services Ltd) το 29.62% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, θεωρείται μη ανεξάρτητος.
Επιπρόσθετα, ο κ. Ειρήναρχος έχει σημαντικούς δεσμούς (cross-directorships) με τον Δρ. Νίκο Μιχαηλά. Ο κ.
Ειρήναρχος είναι εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος της εταιρείας Logicom Public Ltd όπου ο Δρ. Μιχαηλάς είναι
μη εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος.
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Το ΔΣ της Εταιρείας συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά το 2017, το ΔΣ συνεδρίασε 20
φορές. Το ΔΣ έχει επίσημο πρόγραμμα θεμάτων, αποφάσεις επί των οποίων μπορούν να
λαμβάνονται μόνο από αυτό. Διάφορα θέματα δύναται να παραπεμφθούν σε ειδικές επιτροπές του
ΔΣ, οι οποίες υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους στο ΔΣ για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.
Ο Γραμματέας της Εταιρείας έχει την ευθύνη να παρέχει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη
πληροφόρηση στο ΔΣ και ο Πρόεδρος του ΔΣ έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατάλληλα ενημερωμένα για τα θέματα που εγείρονται στις εκάστοτε
συνεδριάσεις.
Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και στις υπηρεσίες του Γραμματέα της
Εταιρείας, ο οποίος έχει ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του ΔΣ ακολουθούνται και ότι
υπάρχει συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Αναφορικά με την αρχή Α.2.5 του ΚΕΔ υπάρχει σαφής διαχωρισμός των θέσεων του Προέδρου και
του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή. Διευκρινίζεται ότι ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. ΑντώνιοςΑνδρέας-Άντης Σκορδής δεν είναι εκτελεστικός. Καθήκοντα Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή εκτελεί ο
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δρ. Νίκος Μιχαηλάς.
Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόγραμμα επιμόρφωσης των Διοικητικών Συμβούλων αναφορικά με τις
νομοθεσίες για το Χρηματιστήριο και τις Εταιρείες. Γίνεται ωστόσο ενημέρωση τόσο για τις βασικές
πρόνοιες που διέπουν την ιδιότητα και τη λειτουργία των διοικητικών συμβούλων δημοσίων εταιρειών
όσο και για τις από καιρού σε καιρό σχετικές τροποποιήσεις.
Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ασκούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους και λαμβάνουν, εάν κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη, ανεξάρτητες επαγγελματικές
συμβουλές με έξοδα της Εταιρείας.
Το ΔΣ λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και καμία κατηγορία μελών του δεν
διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και
προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και προσπαθούν να περιορίζουν τον αριθμό των
συμμετοχών τους σε διοικητικά συμβούλια άλλων δημοσίων εταιρειών, σε τέτοιο βαθμό που να τους
επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους με την ανάλογη επίδοση. Από τους έξι Διοικητικούς
Συμβούλους, ο Δρ. Νίκος Μιχαηλάς και ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος συμμετέχουν σε διοικητικά
συμβούλια άλλων δημοσίων εταιρειών ως εξής: ο Δρ. Νίκος Μιχαηλάς στις εταιρείες Logicom Public
Limited και Α. Tsokkos Hotels Public Ltd και ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος στην εταιρεία Logicom Public
Limited.
Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι υπόκεινται σε εκλογή από τους μετόχους στην πρώτη Ετήσια Γενική
Συνέλευση Μετόχων που ακολουθεί το διορισμό τους και προσφέρονται για επανεκλογή κατά χρονικά
διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα τρία χρόνια, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της
Εταιρείας. Τα ονόματα των Διοικητικών Συμβούλων που υποβάλλονται για διορισμό ή επανεκλογή
συνοδεύονται από επαρκή βιογραφικά σημειώματα.
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις πρόνοιες του
καταστατικού της Εταιρείας, υπέβαλαν την παραίτησή τους και επανεκλέγηκαν οι κκ. ΑντώνιοςΑνδρέας-Άντης Σκορδής, Δημήτρης Φιλιππίδης και Δρ. Νέαρχος Ιωάννου. Το ΔΣ αποτελούν οι κκ.
Αντώνιος-Ανδρέας-Άντης Σκορδής, Λευτέρης Χριστοφόρου, Δρ. Νέαρχος Ιωάννου, Δημήτριος
Φιλιππίδης, Βαρνάβας Ειρήναρχος και Δρ. Νίκος Μιχαηλάς.
Αντώνιος-Ανδρέας-Άντης Σκορδής: Γεννήθηκε το 1945. Αποφοίτησε από το Ελληνικό Γυμνάσιο
Αμμοχώστου. Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μεταπτυχιακό δίπλωμα από το UCL του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο Ναυτικό Δίκαιο. Ασκεί δικηγορία στην Κύπρο από το 1970.
Συνιδρυτής εταίρος της Σκορδής, Παπαπέτρου & Σία ΔΕΠΕ, Εταιρείας Δικηγόρων, η οποία
διαδέχθηκε το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο, που ιδρύθηκε το 1973. Μέλος του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου και του International Bar Association. Ασχολείται κυρίως με εταιρικό, εμπορικό
και ναυτικό δίκαιο, διεθνείς συναλλαγές, εξαγορές, κοινοπραξίες, εξαγορές και επενδύσεις, διεθνή
φορολογικό σχεδιασμό και με σχετικές δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες.
Λευτέρης Χριστοφόρου: Ο κ. Χριστοφόρου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1963. Σπούδασε
Οικονομικές Επιστήμες και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού/
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Δρ. Νέαρχος Ιωάννου: O Δρ. Νέαρχος Ιωάννου γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1958. Σπούδασε Πολιτική
Οικονομία στο ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Βερολίνου, όπου και εργάστηκε μετά τις σπουδές
του σαν λέκτορας στο Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας. Κατέχει διδακτορικό τίτλο και από το 1984-1990
εργάστηκε στην Dresdner Bank AG στη Γερμανία. Στη συνέχεια εργάστηκε στην Τράπεζα Κύπρου
μέχρι το 2006. Από τον Νοέμβριο του 2006 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Συνεργατικού
Ταμιευτηρίου Λεμεσού και από τον Φεβρουάριο του 2017 είναι Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνών
Εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας από τον Μάρτιο του 2009 μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεργατικής Εταιρείας Μηχανογράφησης από τον Μάιο του 2007
μέχρι τον Ιούλιο του 2014. Από τον Σεπτέμβριο του 2009 είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δήμητρας Επενδυτικής. Επιπρόσθετα, ασχολείται με τη συγγραφή βιβλίων και
θεατρικών έργων.
Δημήτριος Φιλιππίδης: Ο κ. Δημήτριος Φιλιππίδης σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Εθνικό
Μετσόβειο Πολυτεχνείο με μεταπτυχιακούς τίτλους στον τομέα Διαχείρισης Έργων από το
Πανεπιστήμιο UCL του Λονδίνου και στον τομέα Χρηματοδότησης Επενδυτικών Έργων Μεγάλης
Κλίμακας (Project Finance) από το Πανεπιστήμιο του Middlesex. Απέκτησε το πιστοποιητικό του
Εγκεκριμένου Λογιστή (Associate Chartered Accountant) με την Deloitte Ηνωμένου Βασιλείου, όπου
εργάστηκε σαν σύμβουλος στον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Λονδίνο. Στη συνέχεια,
εργάστηκε στον όμιλο παροχής υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής Renaissance Capital, ως
υπεύθυνος διαχείρισης έργων του ομίλου με παράλληλο ρόλο στην ανάπτυξη των
χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων του ομίλου στην Κύπρο και στη Μέση Ανατολή. Τον Ιούνιο του
2014, ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή του Γραφείου του Πρόεδρου της Επιτροπείας της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας και μετέπειτα τον Μάρτιο του 2016 διορίστηκε Διευθυντής Διεύθυνσης
Διαχείρισης Ακινήτων και Επενδύσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Το 2018 διορίστηκε
Director της εταιρείας Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd, στον τομέα διαχείρισης ακινήτων και
επενδύσεων.
Βαρνάβας Ειρήναρχος: Ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος γεννήθηκε στον Αγρό το 1958. Φοίτησε στο
Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και έλαβε δίπλωμα στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Ακολούθως
παρακολούθησε μεταπτυχιακά στο ίδιο Πανεπιστήμιο στον κλάδο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η
επαγγελματική του σταδιοδρομία άρχισε το 1983 με διευθυντική και στη συνέχεια με μετοχική
συμμετοχή σε εταιρεία πώλησης προϊόντων πληροφορικής. Συνίδρυσε το 1986 την εταιρεία Logicom
Limited που μέχρι το 1992 ασχολείτο αποκλειστικά με την εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Το 1992 απέκτησε εξ’ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο και τον πλήρη έλεγχο της
εταιρείας, τις δραστηριότητες της οποίας οδήγησε στο χώρο διανομής προϊόντων πληροφορικής και το
1995 δημιούργησε επιχείρηση κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αφ’ ότου η Εταιρεία κατέστη
δημόσια το 1999, κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Διοικητικού Συμβούλου.
Δρ. Νίκος Μιχαηλάς: Ο Δρ. Νίκος Μιχαηλάς γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1972. Αποφοίτησε από
το Πανεπιστήμιο του Nottingham (BSc Industrial Economics with Accounting) και από το Manchester
Business School αποκτώντας διδακτορικό στα χρηματοοικονομικά (Ph.D. Financial Economics). Από
το 1997 μέχρι το 2000 διετέλεσε καθηγητής-ερευνητής στα χρηματοοικονομικά στο Manchester
Business School. Παρουσίασε το ερευνητικό του έργο σε παγκόσμια συνέδρια στο εξωτερικό και
πολλές εκθέσεις του έχουν δημοσιευθεί σε παγκόσμια επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες. Από το
2000 μέχρι το 2005 εργάστηκε στη Λευκόνοικο Χρηματιστηριακή Λτδ σαν Διευθυντής Υπηρεσιών.
Από τον Οκτώβριο του 2005 εργάζεται στην εταιρεία Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ ως Γενικός
Διευθυντής και από τον Σεπτέμβριο του 2013 ως Διευθύνων Σύμβουλος. Είναι Πρόεδρος του
Συνδέσμου Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων και συμμετέχει στα
διοικητικά συμβούλια άλλων δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών.
Επιτροπή Διορισμών
Κατά το 2017, η Επιτροπή Διορισμών συνεδρίασε μία φορά. Η Επιτροπή Διορισμών εξετάζει τον
αριθμό και τη σύνθεση του ΔΣ και εισηγείται τυχόν αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες. Η Επιτροπή
Διορισμών έχει την ευθύνη επιλογής ικανών και κατάλληλων ατόμων για τη σύνθεση του ΔΣ και των
Επιτροπών. Η Επιτροπή Διορισμών υποβάλλει τις εισηγήσεις της στο ΔΣ, για τη λήψη σχετικών
αποφάσεων, οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
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Η Επιτροπή Διορισμών έχει επίσης την ευθύνη, σε συνεργασία με τον Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή,
να ανασκοπεί το οργανόγραμμα της Εταιρείας και τις διάφορες θέσεις εργασίας με στόχο την
απρόσκοπτη και αποδοτική ροή των εργασιών της Εταιρείας. Η Επιτροπή κατευθύνει την έρευνα για
εύρεση προσοντούχων προσώπων για την εργοδότηση εκτελεστικών αξιωματούχων και άλλου
προσωπικού της Εταιρείας. Η Επιτροπή υποβάλλει κατά καιρούς έκθεση για τις ενέργειες και τις
εισηγήσεις της στο ΔΣ το οποίο έχει την τελική ευθύνη για την εργοδότηση προσωπικού της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Διορισμών απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη, οι οποίοι είναι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί
Σύμβουλοι:
Πρόεδρος:
Μέλη:

Αντώνιος-Ανδρέας-Άντης Σκορδής
Λευτέρης Χριστοφόρου, Δρ. Νέαρχος Ιωάννου

B.2. Επιτροπή Αμοιβών
Κατά το 2017, η Επιτροπή Αμοιβών συνεδρίασε μία φορά. Η Επιτροπή Αμοιβών έχει τη γενική
ευθύνη, που πηγάζει από τις υποχρεώσεις του ΔΣ, για έλεγχο και καθορισμό των αμοιβών των
εκτελεστικών αξιωματούχων της Εταιρείας. Η Επιτροπή Αμοιβών εξετάζει επίσης την αμοιβή των μη
εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων σε δραστηριότητες του ΔΣ και των Επιτροπών και προβαίνει σε
εισηγήσεις προς το ΔΣ, το οποίο καθορίζει τις αμοιβές αυτές οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
Για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, η Επιτροπή εξασφαλίζει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
και, μετά από έγκριση του ΔΣ, μπορεί να λάβει και ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή. Ο πρόεδρος
της Επιτροπής Αμοιβών, λόγω της μακρόχρονης πείρας του σε εταιρεία παροχής συμβουλών σε
επιχειρήσεις, έχει γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της πολιτικής αμοιβών. Κατά το υπό επισκόπηση
έτος δεν κρίθηκε αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες συμβούλου σχετικά με τα πρότυπα της
αγοράς για συστήματα αμοιβών. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή Αμοιβών χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες ενός συμβούλου με σκοπό τη λήψη πληροφοριών σχετικά με πρότυπα της αγοράς για
συστήματα αμοιβών, διασφαλίζεται ότι ο εν λόγω σύμβουλος δεν παρέχει παράλληλα συμβουλές στο
τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού ή στους Εκτελεστικούς ή Διευθύνοντες Διοικητικούς Σύμβουλους της
Εταιρείας.
Η Επιτροπή Αμοιβών συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών που υποβάλλεται από το ΔΣ
στους μετόχους της Εταιρείας καθώς και το μέρος της Έκθεσης περί Εταιρικής Διακυβέρνησης που
αναφέρεται στις αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διατάξεις του
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Η Επιτροπή Αμοιβών απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη, οι οποίοι είναι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί
Σύμβουλοι:
Πρόεδρος:
Μέλη:

Δρ. Νέαρχος Ιωάννου
Λευτέρης Χριστοφόρου, Βαρνάβας Ειρήναρχος

B.3. Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών
Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τις αμοιβές των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και του
άλλου διευθυντικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή,
συνίσταται στον συσχετισμό των αμοιβών με την ατομική επίδοση και τη γενικότερη πρόοδο της
Εταιρείας. Η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας καθορίζεται από το ΔΣ στη βάση των συστάσεων της
Επιτροπής Αμοιβών και υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Αμοιβών έχει σαν σκοπό να υποβάλλει συστάσεις στο ΔΣ επί του πλαισίου και του ύψους
των αμοιβών των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και των εκτελεστικών αξιωματούχων και
του προσωπικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή, αφού
πρώτα λάβει υπόψη σχετικά κριτήρια και παράγοντες.
Η Επιτροπή έχει την ευθύνη ετοιμασίας της Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών η οποία συνοδεύει την
παρούσα Έκθεση, και η οποία εγκρίνεται από το ΔΣ και υπόκειται επίσης σε έγκριση από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.
B.3.1. Αμοιβή Μη Εκτελεστικών Συμβούλων
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Η πολιτική αμοιβών σε ότι αφορά την αμοιβή των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων λαμβάνει
υπόψη το χρόνο που διαθέτουν οι Σύμβουλοι για συνεδριάσεις και για τη λήψη αποφάσεων. Οι
αμοιβές τους δε συνδέονται με την κερδοφορία της Εταιρείας και δεν υπάρχει οποιοδήποτε σχέδιο για
παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης.
Η ετήσια αμοιβή των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων εγκρίνεται από την Ετήσια Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας, και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Η αμοιβή των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων που εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική
Συνέλευση που έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 αποτελείται από πάγιο ποσό ύψους €3.500. Το ΔΣ
αποφάσισε επιπρόσθετη αμοιβή για τους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους προς €150
έκαστος ανά συνεδρία των επιτροπών στην οποία παρίστανται και €250 για κάθε ημέρα που
βρίσκονται σε αποστολή της Εταιρείας εκτός Κύπρου.
Η συνολική αμοιβή των μη-εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων κατά το 2017 ανήλθε στις €113.596
ην
(2016: €117.954) και καταβλήθηκε σε αυτούς πριν από την 31 Δεκεμβρίου 2017. Το ποσό αυτό
αποτελείται από αμοιβή ύψους €21.000 (2016: €20.708) σε μη εκτελεστικούς Διοικητικούς
Συμβούλους, ως μέλη του ΔΣ, από δικαιώματα για την παρουσία τους σε συνεδριάσεις τόσο του ΔΣ
όσο και των διαφόρων επιτροπών ύψους €18.750 (2016: €23.400) και από επίδομα για έξοδα
παραστάσεων ύψους €73.846 (2016: €73.846).
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 2017 διαμορφώθηκαν ως εξής: ΑντώνιοςΑνδρέας-Άντης Σκορδής: ετήσια αμοιβή συμβούλων €3.500 (2016: €3.500) και αμοιβή για συμμετοχή
στις επιτροπές €2.700 (2016: €3.300), Λευτέρης Χριστοφόρου: ετήσια αμοιβή συμβούλων €3.500
(2016: €3.500) και αμοιβή για συμμετοχή στις επιτροπές €3.150 (2016: €3.450), Δρ. Νέαρχος Ιωάννου:
ετήσια αμοιβή συμβούλων €3.500 (2016: €3.500) και αμοιβή για συμμετοχή στις επιτροπές €3.600
(2016: €4.200), Βαρνάβας Ειρήναρχος: ετήσια αμοιβή συμβούλων €3.500 (2016: €3.500) και αμοιβή
για συμμετοχή στις επιτροπές €3.600 (2016: €4.200), Δημήτριος Φιλιππίδης: ετήσια αμοιβή
συμβούλων €3.500 (2016: €3.500) και αμοιβή για συμμετοχή στις επιτροπές €3.450 (2016: €4.500),
Νικόλας Χατζηγιάννης: ετήσια αμοιβή συμβούλων €3.500 (2016: €1.167) και αμοιβή για συμμετοχή
στις επιτροπές €2.250 (2016: €1.050), Μαρία Ιωάννου-Θεοδώρου: ετήσια αμοιβή συμβούλων €μηδέν
(2016: €2.041) και αμοιβή για συμμετοχή στις επιτροπές €μηδέν (2016: €2.700).
Τα έξοδα παραστάσεων αναλύονται ως εξής: ποσό ύψους €36.922 (2016: €36.922) πληρώθηκε στον
κ. Αντώνιο-Ανδρέα-Άντη Σκορδή ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσό ύψους €18.462
(2016: €18.462) στον κ. Λευτέρη Χριστοφόρου ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ποσό
ύψους €18.462 (2016: €18.462) στον Δρ. Νέαρχο Ιωάννου ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου. Το συνολικό ποσό που πληρώθηκε το 2017 ανήλθε σε €73.846 (2016: €73.846).
Πέραν των πιο πάνω ποσών, κατά τη διάρκεια του 2017, πληρώθηκε ποσό ύψους €19.894 (2016:
€19.811) για άλλα έξοδα και ωφελήματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
B.3.2. Αμοιβή Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και Άλλων Στελεχών της Εταιρείας.
Η πολιτική της Επιτροπής αναφορικά με τον Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή και των άλλων στελεχών
της Εταιρείας συνίσταται εις:
(α) την παροχή ικανοποιητικών αμοιβών που θα προσελκύουν και θα διατηρούν στην Εταιρεία άτομα
με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες.
(β) την πληροφόρηση για αμοιβές που παρέχονται από παρόμοιες εταιρείες καθώς και για τις αμοιβές
σε άλλα τμήματα και επίπεδα της Εταιρείας.
(γ) τη σύνδεση των αμοιβών με την ικανότητα και επίδοση του ατόμου ώστε να συνάδει με τα
συμφέροντα των μετόχων.
(δ) τη θεώρηση, σε περίπτωση που οι αμοιβές περιλαμβάνουν δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών,
ώστε η τιμή παραχώρησης να μην είναι χαμηλότερη από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή
κλεισίματος των τελευταίων 30 συνεδριάσεων πριν από την ημερομηνία παραχώρησης. Οι
αμοιβές που περιλαμβάνουν παραχώρηση δικαιωμάτων επιλογής αγοράς μετοχών υπόκεινται σε
έγκριση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία δεν έχει παραχωρήσει τέτοια
μετοχικά δικαιώματα.
Οι υπηρεσίες του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και των άλλων στελεχών της Εταιρείας δεν
καθορίζονται με γραπτό συμβόλαιο και συνεπώς εφαρμόζεται η διάταξη του Κώδικα περί
απασχολήσεως αορίστου χρόνου.
Η αμοιβή του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και των άλλων στελεχών της Εταιρείας αποτελείται από
τα εξής:
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(α) Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός. Ο ετήσιος μισθός του προσωπικού καθορίζεται από το ΔΣ μετά
από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών η οποία εξετάζει το θέμα σε ετήσια βάση.
(β) Εισφορά Εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας. Η Εταιρεία καταβάλλει στο Ταμείο Προνοίας ως
εισφορά του εργοδότη ποσοστό 10% επί του συνόλου των ακαθάριστων απολαβών κάθε
υπαλλήλου που έχει επιλέξει να είναι Μέλος.
(γ) Άλλες εισφορές εργοδότη (κοινωνικές ασφαλίσεις, ασφάλεια ζωής, ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης κλπ).
Ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής, Δρ. Νίκος Μιχαηλάς, ως Εκτελεστικός Σύμβουλος, είχε μεικτές
μισθολογικές απολαβές και ωφελήματα ύψους €143.434 (2016: €144.706).
B.4. Επιτροπή Ελέγχου
Κατά το 2017, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 6 φορές. Η Επιτροπή Ελέγχου ασχολείται με την
εξέταση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, την επιθεώρηση των εσωτερικών χρηματοοικονομικών
συστημάτων, την επιθεώρηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των συστημάτων διαχείρισης
κινδύνων, όπως επίσης τον διορισμό και τον καθορισμό αμοιβής των εξωτερικών και εσωτερικών
ελεγκτών, την εξέταση της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας των εξωτερικών ελεγκτών και την
έγκριση μη-ελεγκτικών εργασιών τους, την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων, την επιθεώρηση
των συναλλαγών με συνδεδεμένα πρόσωπα και άλλα συναφή θέματα της αρμοδιότητάς της. Ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει εμπειρία στα Λογιστικά ή/και στα
Χρηματοοικονομικά.
Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνουν την επιθεώρηση των εσωτερικών
χρηματοοικονομικών συστημάτων (company’s internal financial controls). Επιπρόσθετα
περιλαμβάνουν την επιθεώρηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (company’s internal control).
Η Επιτροπή Ελέγχου επιβλέπει τις διαδικασίες επιλογής λογιστικών αρχών (accounting policies) και
λογιστικών υπολογισμών (accounting estimates) για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, στη
βάση των εισηγήσεων του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας, και βεβαιώνεται ότι υπάρχει
μηχανισμός που να διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της
πρόληψης και ανίχνευσης απάτης.
Στα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνονται επίσης τα εξής:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Εξασφάλιση της λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών
Ελεγκτών (ΙΙΑ),
Προσδιορισμός και εξέταση του κανονισμού λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της
Εταιρείας,
Παρακολούθηση και επιθεώρηση της ορθής λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και
εξέταση των περιοδικών εκθέσεων ελέγχου του τμήματος,
Διασφάλιση της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου και επιπλέον προτείνει στο ΔΣ τον
διορισμό και την ανάκληση του επικεφαλούς του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
Αξιολόγηση του επικεφαλούς του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει
επαρκή και συναφή ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και εργασιακή πείρα,
Συζήτηση με τον ελεγκτή για τις ουσιώδεις ελεγκτικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια
του ελέγχου του και οι οποίες είτε επιλύθηκαν στη συνέχεια είτε έμειναν ανεπίλυτες,
Συζήτηση με τον ελεγκτή για την έκθεσή του που αναφέρεται στις αδυναμίες του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου, ιδίως δε αυτές που αφορούν τις διαδικασίες της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.

Για το έτος 2017, οι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας είναι οι κκ. Ernst & Young Cyprus Ltd, οι οποίοι
θεωρούνται ανεξάρτητοι. Οι κκ. Ernst & Young Cyprus Ltd αντικατέστησαν τους κκ. Deloitte Ltd στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 μετά από
διαδικασία προσφορών που έγινε με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ.
537/2014.
Για το έτος 2017, οι κκ. Ernst & Young Cyprus Ltd έχουν συμβληθεί να παρέχουν υπηρεσίες
φορολογικών συμβούλων σχετικά με την εξέταση των φορολογικών δηλώσεων του 2017 των
κυπριακών εταιρειών του Συγκροτήματος. Επίσης έχουν συμβληθεί τον Ιανουάριο του 2017 να
παρέχουν υπηρεσίες αποτίμησης προς την Εταιρεία, οι οποίες είναι εν εξελίξει.
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Η Επιτροπή Ελέγχου έδωσε τη συγκατάθεσή της για τη σύμβαση/συνέχιση των πιο πάνω μη
ελεγκτικών υπηρεσιών αφού προηγουμένως έχει εκτιμήσει δεόντως τις απειλές για την ανεξαρτησία
και τις σχετικές διασφαλίσεις και αφού επιβεβαίωσε ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3
του Άρθρου 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 όσον αφορά την άμεση
ή επουσιώδη επίπτωση την υπηρεσιών αυτών, ξεχωριστά ή συνολικά, στις ελεγχόμενες οικονομικές
καταστάσεις, την τεκμηρίωση της εκτίμησης της επίπτωσης και ότι οι αρχές της ανεξαρτησίας και
αντικειμενικότητας που θεσπίζονται στην οδηγία 2006/34/ΕΚ τηρούνται από το νόμιμο ελεγκτικό
γραφείο κκ. Ernst & Young Cyprus Ltd.
Η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαιώνει ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές κκ. Ernst & Young Cyprus Ltd δεν
παρείχαν μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το άρθρο 72 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και ότι
η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία τους έχει εξασφαλιστεί. Επίσης επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν
μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από τους κκ. Ernst & Young Cyprus Ltd προς την
Εταιρεία και το Συγκρότημα, οι οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί στις ξεχωριστές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.
Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη, οι οποίοι είναι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί
Σύμβουλοι:
Πρόεδρος:
Μέλη:

Δημήτριος Φιλιππίδης
Βαρνάβας Ειρήναρχος, Λευτέρης Χριστοφόρου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Δημήτρης Φιλιππίδης, είναι εγκεκριμένος λογιστής, και έχει
εμπειρία στα Λογιστικά ή/και στα χρηματοοικονομικά.
B.5. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
Μέχρι τον Μάρτιο του 2015, η επιθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων περιλαμβανόταν
στα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου. Στις 23 Μαρτίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε
τη σύσταση ξεχωριστής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων για την επίβλεψη των συστημάτων
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κινδύνων στο οποίο
καταγράφονται αναλυτικά με κατηγοριοποίηση οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και η πολιτική
και διαδικασία διαχείρισής τους από τη Διεύθυνση.
Κατά το 2017, η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συνεδρίασε 4 φορές.
Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, η οποία αποτελείται μόνο από μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς
Συμβούλους, συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο και ο Πρόεδρός της ενημερώνει το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα καθήκοντα της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση της στρατηγικής
ανάληψης κάθε μορφής κινδύνων που σχετίζονται με τις εργασίες της Εταιρείας όπως επίσης και την
επιθεώρηση και επίβλεψη των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.
Στα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνονται επίσης τα εξής:
i.

ii.

iii.

Να μεριμνά για τη διαρκή αποτελεσματικότητα του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων
της Εταιρείας και την ενσωμάτωσή του στη διαδικασία λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων,
όσον αφορά κάθε μορφή κινδύνου.
Να καθορίζει τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των κινδύνων ως προς την
αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή τους σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα επιχειρηματική στρατηγική.
Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για όλα τα θέματα που αφορούν τη
στρατηγική ανάληψης κινδύνων.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη, οι οποίοι είναι μη εκτελεστικοί
Διοικητικοί Σύμβουλοι:
Πρόεδρος:
Μέλη:

Δρ. Νέαρχος Ιωάννου
Βαρνάβας Ειρήναρχος, Δημήτρης Φιλιππίδης

B.6. Εσωτερικός Έλεγχος
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Το ΔΣ της Εταιρείας, θεωρώντας ως θέμα ύψιστης σημασίας αυτό της ύπαρξης ενός υγιούς
συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των μετόχων
καθώς και η αξιοπιστία της Εταιρείας, έχει αναθέσει την ευθύνη διεξαγωγής του Εσωτερικού Ελέγχου
στους ανεξάρτητους ελεγκτές κκ. KPMG Limited. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές της Εταιρείας, ως
ανεξάρτητη υπηρεσία, αναφέρουν και παρουσιάζουν στην Επιτροπή Ελέγχου, στην Επιτροπή
Διαχείρισης Κινδύνων και στο ΔΣ τα ευρήματα του ελεγκτικού έργου που διενεργούν. Ο έλεγχος
καλύπτει όλα τα συστήματα ελέγχου, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών
συστημάτων, καθώς και των συστημάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων που απειλούν την
επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.
Το ΔΣ βεβαιώνει ότι έχει επιθεωρήσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
(internal controls) καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας
των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές. Η επιθεώρηση καλύπτει όλα τα συστήματα
ελέγχου, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών συστημάτων, καθώς και των
συστημάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της
Εταιρείας.
Το ΔΣ βεβαιώνει επίσης ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας είναι ικανοποιητικά.
Την ευθύνη για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας την έχει ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ελέγχου κ. Δημήτριος Φιλιππίδης, ο οποίος είναι Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών
Κύπρου. Η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίες σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τέσσερις
φορές το χρόνο, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της.
Το ΔΣ βεβαιώνει ότι, κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και μέχρι την
ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των
περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών.
B.7. Δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων
Κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, δεν έγινε οποιοσδήποτε δανεισμός προς τα μέλη
του ΔΣ της Εταιρείας. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα παρουσιάζονται στη
σημείωση 31 των οικονομικών καταστάσεων.
B.8. Δρώσα Οικονομική Μονάδα
Τέλος, το ΔΣ της Εταιρείας βεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται
η κατά γράμμα τήρηση των διατάξεων του ΚΕΔ, και ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να
λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα για τους επόμενους δώδεκα μήνες.
B.9. Σχέση με τους Μετόχους
Οι Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας και
διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των
μειοψηφούντων μετόχων. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου.
Στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις υποβάλλονται ξεχωριστά ψηφίσματα για κάθε ουσιαστικό θέμα, τα
οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την Ετήσια Έκθεση και τις οικονομικές καταστάσεις, την εκλογή
Διοικητικών Συμβούλων και τις αμοιβές τους, καθώς επίσης και τον διορισμό και την αμοιβή των
ελεγκτών.
Στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας γίνεται προσπάθεια να παρευρίσκεται το σύνολο των
Διοικητικών Συμβούλων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να απαντούν στις ερωτήσεις των μετόχων.
Καταβάλλεται προσπάθεια έτσι ώστε οι Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών
να είναι παρόντες στις Γενικές Συνελεύσεις για να απαντούν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αφορούν τις
εργασίες των επιτροπών του ΔΣ.
Υπό την αίρεση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, οι μέτοχοι, εφ’ όσον αντιπροσωπεύουν
επαρκή αριθμό μετοχών (τουλάχιστο 5%), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν θέματα προς συζήτηση
στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας μέχρι 5 μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους της Εταιρείας
και τουλάχιστο 10 ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
Στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, όλοι οι μέτοχοι ενημερώνονται με σαφήνεια για όλες τις
ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής κατάστασης,
8

της απόδοσης, της ιδιοκτησίας και της διακυβέρνησης της Εταιρείας. Το ΔΣ ενθαρρύνει την παρουσία
όλων των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική συζήτηση και
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων των μετόχων.
B.10. Λειτουργός Επικοινωνίας με τους Μετόχους
Για την εύρυθμη επικοινωνία των μετόχων με την Εταιρεία, το ΔΣ έχει διορίσει τον κ. Κώστα Παφίτη
ως Λειτουργό Επικοινωνίας των μετόχων με την Εταιρεία (Investor Liaison Officer). Ο Υπεύθυνος
Επικοινωνίας θα ενεργεί με σκοπό να διασφαλίζεται διαρκής ευχερής επικοινωνία με όλους τους
μετόχους και να δίδονται στους μετόχους συνεχώς και έγκαιρα, έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες για
ουσιώδεις αλλαγές στην Εταιρεία που αφορούν την οικονομική της κατάσταση, την απόδοσή της, τα
περιουσιακά της στοιχεία και τη διακυβέρνησή της. Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας είναι γνώστης της
χρηματοοικονομικής κατάστασης και της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας και ενήμερος των
ουσιαστικών εξελίξεων στην Εταιρεία. Επίσης λειτουργεί ιστοσελίδα της Εταιρείας η οποία παρέχει
πληροφόρηση για τις σημαντικές εξελίξεις των εργασιών της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των
ανακοινώσεων στο Χρηματιστήριο καθώς και τη δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με τον
Λειτουργό Επικοινωνίας.
B.11. Λειτουργός Συμμόρφωσης
Το ΔΣ διόρισε τον Δρ. Νίκο Μιχαηλά ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον ΚΕΔ. Ο Λειτουργός
Συμμόρφωσης είναι ο αρμόδιος για την εφαρμογή του Κώδικα. Στην άσκηση των καθηκόντων του
μπορεί να διαβουλεύεται με τα άλλα μέλη του ΔΣ και να συμβουλεύεται τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς συμβούλους της Εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι
μπορούν να απευθύνονται στον Λειτουργό Συμμόρφωσης και να βεβαιώνονται ότι βρίσκονται και
ενεργούν σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κώδικα. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που πληροφορούνται ή
που υποψιάζονται ότι έχει εμφανιστεί ή ότι είναι πιθανό να εμφανιστεί παραβίαση του Κώδικα πρέπει
αμέσως να ενημερώνουν σχετικά τον Λειτουργό Συμμόρφωσης.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Δρ. Νίκος Μιχαηλάς
Γραμματέας
20 Αυγούστου 2018
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