Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Εταιρίας περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της
παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν.3371/2005
Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες
(5.715.000) ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια εφτακόσιες χιλιάδες (12.700.000) κοινές
ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών (0,45) του ευρώ η κάθε μία.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται την νόμιμη, αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση όλων των
δικαιωμάτων και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την νομοθεσία των
ανωνύμων Εταιριών, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως
των μετόχων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα
α)Οι κ.κ. μέτοχοι ( φυσικά και νομικά πρόσωπα) ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση
της Εταιρίας μόνον μέσα από την Γενική Συνέλευση
β)Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
γ)Κάθε μέτοχος οπουδήποτε αν κατοικεί ή διαμένει, υπάγεται στην Ελληνική Νομοθεσία και θεωρείται
ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να τον
γνωστοποιεί στην Εταιρία και
δ)οι μέτοχοι, όπως και οι καθολικοί και εδικοί διάδοχοί τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, την
διανομή ή εκκαθάρισή της ούτε και να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωριζομένων
τους από το καταστατικό δικαιωμάτων τους υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω κάθε μετοχή παρέχει:
Δικαίωμα επί του μερίσματος από τα Ετήσια κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
Νομοθεσία και το Καταστατικό
Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς μετά το πέρας της Εκκαθάρισης και του υπόλοιπου προϊόντος
εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο
μετοχικό κεφάλαιο.
Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και την ανάληψη νέων
μετοχών
Το δικαίωμα λήψης αντιγράφων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων Ορκωτών Λογιστών και
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
Το δικαίωμα συμμετοχής μετά ψήφου στην Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται σε δικαιώματα
νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της
ημερησίας διατάξεως καταχώρηση των απόψεων στα πρακτικά.
Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της Εκκαθάρισης.
Ακόμη μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 ή 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το
δικαίωμα μειοψηφίας που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρίας.
Περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας
Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίσταται εκ του καταστατικού της
περιορισμοί στην μεταβίβασή τους, δεδομένου ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α.

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ.51/1992
Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5%
του συνολικού αριθμού των μετοχών της παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Λιμπαρέτ Τ. Τζιρακιάν

ΜΕΤΟΧΕΣ
7.726.780

ΠΟΣΟΣΤΟ
60,84 %(*)

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ

1.269.080

9,99 %(**)

(*) To ποσοστό συμμετοχής και ο αριθμός μετοχών του κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν είναι αυτό που
εμφανίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30.06.2006
(**) Το ποσοστό συμμετοχής και ο αριθμός μετοχών της Ανώνυμης Εταιρίας ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ είναι αυτό που μας γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση στο Χ.Α.Α την 10.07.2006.
Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορέουν από τις
μετοχές της.
Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται
περιορισμούς στην μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που
απορρέουν από τις μετοχές της.
Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για τον διορισμό και την αντικατάσταση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920.
Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου
κατόπιν δημόσιας πρότασης
Δεν υφίστανται συμφωνίες, που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης.
Συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ.
Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική αναφορά ως ξεχωριστό θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν
εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

