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Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης 
Σχέδια αποφάσεων 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της Εταιρείας του άρθρου 48 
του ν. 4172/2013 των χρήσεων έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 
4548/2018, συνολικού ποσού Ευρώ 19.695.365,30, ήτοι ποσού Ευρώ 0,17 ανά μετοχή. 
Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων 
υλοποίησης της ως άνω απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής και 
ειδικότερα επί των δικαιούχων της ως άνω χρηματικής διανομής, την ημερομηνία 
αποκοπής του δικαιώματος, την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού καθώς και 
επί οποιουδήποτε άλλο θέματος. 
 
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  θα  εισηγηθεί  την  διανομή κερδών και προαιρετικών 
αποθεματικών του άρθρου 48 του ν.4172/2013 της Εταιρείας των χρήσεων έως 
31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού καθαρού 
ποσού Ευρώ 19.695.365,30, ήτοι ποσού Ευρώ 0,17 ανά μετοχή. Εξουσιοδότηση προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ως άνω 
απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής και ειδικότερα επί των δικαιούχων 
της ως άνω χρηματικής διανομής, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, την 
ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού καθώς και επί οποιουδήποτε άλλο θέματος. 
 
Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ……………………………ενέκρινε την διανομή κερδών και 
αποθεματικών της Εταιρείας των χρήσεων έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 162 
παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού καθαρού ποσού Ευρώ 19.695.365,30, ήτοι ποσού 
Ευρώ 0,17 ανά μετοχή και παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ως άνω απόφασης και εντός των 
ορίων της απόφασης αυτής και ειδικότερα επί των δικαιούχων της ως άνω χρηματικής 
διανομής, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, την ημερομηνία έναρξης 
καταβολής του ποσού καθώς και επί οποιουδήποτε άλλο θέματος. 
 

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω 
μείωσης της θητείας του Δ.Σ. από πέντε (5) σε τέσσερα (4) έτη. Κωδικοποίηση του 
Καταστατικού. 

To Καταστατικό με επισημασμένες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του, βρίσκεται 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.terna-energy.com/enimerosi-
ependyton/enimerosi-metoxon/genikes-sineleuseis/. 

 
 
Aπαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων 1 της ημερήσιας 
διάταξης:  20% του μετοχικού κεφαλαίου   και  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων 
 
Aπαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω θέματος 2 της ημερήσιας διάταξης:  
50% του μετοχικού κεφαλαίου   και  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων 
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