ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30ΗΣ IOYNIOY 2015

H εταιρία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο VIDAVO A.E. ανακοινώνει ότι
ςιμερα τθν 30θ Ιουνίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ώρα 11:00 πρωινι ςτα γραφεία τθσ
ζδρασ τθσ εταιρίασ ςτο 10ο χιλ. Θεςςαλονίκθσ-Μουδανιών, πραγματοποιικθκε θ
ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ. Συγκεκριμζνα παραβρζκθκαν
μζτοχοι που οι ίδιοι προςωπικά ιταν κάτοχοι 606.365 μετοχών που
αντιπροςώπευαν ςυνολικά ποςοςτό 70,74 %. Η Γενικι Συνζλευςθ ζλαβε τισ εξισ
αποφάςεισ.

Στο 1ο Θέμα: Οι μζτοχοι ομόφωνα ενζκριναν τον ιςολογιςμό κακώσ και τισ Εκκζςεισ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ που
αφοροφν τθν χριςθ από 1.1.2014 – 31.12.2014.
Στο 2ο Θέμα: Οι μζτοχοι ομόφωνα απιλλαξαν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
και τουσ ελεγκτζσ τθσ Εταιρίασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τισ ετιςιεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 1.1.2014 – 31.12.2014.
Στο 3ο Θέμα: Οι μζτοχοι ομόφωνα εξζλεξαν ωσ τακτικό ελεγκτι τθσ χριςεωσ 2015
τον Ορκωτό Ελεγκτι - Λογιςτι κ. Λαηαρίδθ Νικόλαο του Στυλιανοφ, κάτοχο του αρικ.
ΑΖ323508 Δελτίου Ταυτότθτοσ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37641 και Α.Φ.Μ. 073188304 και
ςαν αναπλθρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτι - Λογιςτι κ. Νικολζτο Κωνςταντίνο του
Βαςιλείου, κάτοχο του αρικ. ΑΤ ΑΖ022636 Δελτίου Ταυτότθτοσ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.
22631 και Α.Φ.Μ. 059933979.
Στο 4ο Θέμα: Εγκρίκθκε ομόφωνα θ καταβολι 1) του ποςοφ των τριάντα τριών
χιλιάδων διακοςίων (33.200,00) ευρώ , πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ εκ ποςοςτοφ
23%, προσ τον Ρρόεδρο κ. Ραντελι Αγγελίδθ για τισ υπθρεςίεσ που παρείχε ςτθν
εταιρία κατά τθν περίοδο 1-1-2014 ζωσ 31-12-2014, κακώσ και του ποςοφ των
ζντεκα χιλιάδων επτακοςίων εξιντα (11.760,00) ευρώ ωσ μίςκωμα (πλζον
χαρτοςιμου εκ ποςοςτοφ 3,6%, ιτοι ςυνολικά 12.183,36 ευρώ), δυνάμει τθσ από
ςφμβαςθσ μιςκώςεωσ μεταξφ του κου Αγγελίδθ και τθσ εταιρίασ, θ οποία είχε
εγκρικεί δυνάμει τθσ από 29-4-2013 απόφαςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των
μετόχων, 2) του ποςοφ μικτών αποδοχών είκοςι τριών χιλιάδων εξιντα δφο ευρώ και

ςαράντα οχτώ λεπτών (23.062,48) προσ το μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κα
Μαρκζλλα Ψυμάρνου, δυνάμει τθσ ςφμβαςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ του ωσ άνω
μζλουσ με τθν εταιρία και 3) του ποςοφ των ζξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ, πλζον του
αναλογοφντοσ ΦΡΑ εκ ποςοςτοφ 23%, προσ το μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου
Γεωργία Τςιτιρίδου, για τισ νομικζσ υπθρεςίεσ που παρείχε ςτθν εταιρία κατά τθν
περίοδο 1-1-2014 ζωσ 31-12-2014. Πλεσ οι ανωτζρω καταβολζσ ςτα μζλθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου είχαν προεγκρικεί από τθν τακτικι γενικι ςυνζλευςθ τθσ
26θσ Ιουνίου 2014.

Στο 5ο Θέμα: Oι μζτοχοι ομόφωνα προεγκρίνουν τθν καταβολι προσ τον Ρρόεδρο
και Διευκφνοντα Σφμβουλο κ. Ραντελι Αγγελίδθ μζχρι του ποςοφ των ογδόντα
χιλιάδων (80.000,00) ευρώ για τισ υπθρεςίεσ που κα παρζχει ςτθν εταιρία το 2015,
ενώ προεγκρίνουν και τθν υπογραφι τθσ αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ ι περιςςότερων
ςυμβάςεων με τθν εταιρία. Επίςθσ ομόφωνα προεγκρίνουν τθν καταβολι προσ το
μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ. Γεωργία Τςιτιρίδου μζχρι του ποςοφ των δζκα
χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για τισ υπθρεςίεσ που κα παρζχει ςτθν εταιρία το 2015,
ενώ προεγκρίνουν και τθν υπογραφι τθσ αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ ι περιςςότερων
ςυμβάςεων με τθν εταιρία. Επίςθσ προεγκρίνουν ομόφωνα και τθν καταβολι
μικτών αποδοχών προσ το μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κα Μαρκζλλα
Ψυμάρνου μζχρι του ποςοφ των ςαράντα πζντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ, δυνάμει
τθσ ςφμβαςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ενώ προεγκρίνουν τθν τροποποίθςθ τθσ
ςφμβαςθσ του ωσ άνω μζλουσ με τθν εταιρία. Για τθν υπογραφι των ανωτζρω
ςυμβάςεων εξουςιοδοτοφν το διοικθτικό ςυμβοφλιο να προβεί ςε κάκε απαραίτθτθ
ενζργεια.
Τζλοσ οι μζτοχοι ομόφωνα προεγκρίνουν τθν καταβολι ποςοφ ζντεκα
χιλιάδων επτακοςίων εξιντα ευρώ (11.760,00) πλζον του αναλογοφντοσ τζλουσ
χαρτοςιμου εκ ποςοςτοφ 3,6%, ιτοι ςυνολικά δώδεκα χιλιάδεσ εκατόν ογδόντα
τρία ευρώ και τριάντα ζξι λεπτά (12.183,36) ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ μιςκώςεωσ
προσ τθν εταιρία VIDAVO A.E. από τον Ρρόεδρο και Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ
εταιρίασ κ. Ραντελι Αγγελίδθ, ωσ ιδιοκτιτθ ενόσ επαγγελματικοφ χώρου επιφάνειασ
εκατόν ςαράντα τετραγωνικών μζτρων και πενιντα τεςςάρων εκατοςτών (140,54),
ο οποίοσ βρίςκεται ςτο επίπεδο 2 τθσ Ρτζρυγασ ΔΕΛΤΑ (Δ), από μία οικοδομι που
είναι χτιςμζνθ ςτο με αρικμό εβδομιντα (70) αγροτεμάχιο, μζτρων τετραγωνικών
δώδεκα χιλιάδων τριακοςίων πενιντα εννζα και ογδόντα εκατοςτών (12.359,80) μ.τ
του Διμου Θζρμθσ, όπου και ςτεγάηεται θ ζδρα τθσ εταιρίασ. Η ωσ άνω ςφμβαςθ
μιςκώςεωσ ζχει εγκρικεί δυνάμει τθσ από 29-4-2013 απόφαςθσ τθσ Τακτικισ
Γενικισ Συνζλευςθσ.
Στο 6ο Θέμα: Οι μζτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν όλεσ τισ ςυμβάςεισ που υπογράφθκαν
ανάμεςα ςτθν εταιρία και τρίτα φυςικά ι νομικά πρόςωπα από τθν 1-1-2014 ζωσ
και τθν 31-12-20143.
Στο 7ο Θέμα: Οι μζτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν όλεσ τισ αποφάςεισ που ζλαβε το
διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρίασ από τθν 1-1-2014 ζωσ και τθν 30-06-2015.
Στο 8ο Θέμα:. Οι μζτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν ομόφωνα τθν αγορά 20.000 ιδίων
μετοχών μζςω τθσ ΕΝ.Α. του Χ.Α., με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 16 του Κ.Ν.
2190/1920 για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεώςεων τθσ από το εγκρικζν από τθν ίδια
Γενικι Συνζλευςθ πρόγραμμα διάκεςθσ μετοχών ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, το προςωπικό και τα ςτελζχθ τθσ εταιρίασ κακώσ και των
ςυνδεδεμζνων με αυτι εταιριών. Το ανώτατο όριο αγοράσ ιδίων μετοχών το οποίο
εγκρίνεται, αφορά τθν αγορά μζχρι 20.000 είκοςι χιλιάδων ιδίων μετοχών
ςυνολικά. Η ανώτατθ και κατώτατθ τιμι ςτθν οποία επιτρζπεται να διενεργθκοφν οι
αγορζσ είναι από 3,14 € μζχρι 5,00 € ανά μετοχι αντίςτοιχα και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Άρκρο 5 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 2273/2003 τθσ Επιτροπισ τθσ
22ασ Δεκεμβρίου 2003, για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το χρονικό διάςτθμα εντόσ του οποίου κα

διενεργθκοφν οι ανωτζρω αγορζσ, ορίηεται από 1/07/2015 μζχρι 30/06/2017, ενώ θ
διανομι των μετοχών ςτο προςωπικό, τα ςτελζχθ τθσ εταιρίασ και τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου πρζπει να πραγματοποιθκεί μζςα ςε 3 ζτθ από τθν
απόκτθςθ τουσ.
Στο 9ο Θέμα: Οι μζτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν τθν ανάπτυξθ ενόσ νζου προϊόντοσ για
το παιδικό άςκμα και εξουςιοδοτοφν το διοικθτικό ςυμβοφλιο όπωσ προβεί ςε κάκε
απαραίτθτθ ενζργεια κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του, προκειμζνου να υποςτθριχκεί θ
ανάπτυξθ, υλοποίθςθ και διάκεςθ του προϊόντοσ για το παιδικό άςκμα ςτθν
Ελλθνικι και διεκνι αγορά και να εξαςφαλιςτοφν οι απαραίτθτοι πόροι για το
προϊόν αυτό.
Στο 10ο Θέμα: Οι μζτοχοι ομόφωνα εξουςιοδοτοφν το Διοικθτικό Συμβοφλιο όπωσ
προβεί ςε κάκε απαιτοφμενθ ενζργεια κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του, ώςτε με κάκε
πρόςφορο τρόπο να ολοκλθρωκεί και να διατεκεί ζνα νζο προϊόν wellness ςτθν
αγορά εξαςφαλίηοντασ τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ προσ τοφτο.
Στο 11ο Θέμα: Δεν υπιρχαν λοιπζσ ανακοινώςεισ.

