ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την
Παρασκευή 18.06.2010 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση των µετόχων της.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 8 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 81,06% του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας (6.824.287 µετοχές σε σύνολο 8.418.750 µετοχών).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση µε πλειοψηφία 100% των παρευρισκοµένων µετόχων απεφάσισε και ενέκρινε
οµόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέµατα:
1. Τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 – 31.12.2009) στην µορφή
που έχουν καταρτισθεί και δηµοσιευθεί. Την έκθεση του ∆.Σ. η οποία περιλαµβάνεται εξολοκλήρου στο
Πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρείας της 26ης Μαρτίου 2010 καθώς και την από 29η Μαρτίου 2010 έκθεση
Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κοντογούρη ∆ηµήτρη .
2. Την απαλλαγή των Μελών του ∆.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα
της χρήσης 2009 (01.01.2009 – 31.12.2009)
3. Τις αµοιβές των µελών του ∆.Σ. οι οποίες χορηγούνται δι΄ έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. δια την
διαχειριστικήν χρήσην 2009.
4. Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε.
«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» δια την χρήση 2010 και ειδικότερα Τακτικόν µεν τον κ.
Κοντογούρη ∆ηµήτριο του Παναγιώτη, Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 13531 και Αναπληρωµατικόν δε τον κ.
Ξενοκτιστάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου , Αριθµός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14171.
5. Την διανοµή µερίσµατος 0,58 Ευρώ ανά µετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2009
δηλαδή την διανοµή συνολικά µερίσµατος ύψους 4.882.875,00 Ευρώ.
Μετά τη παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο µέρισµα ανά µετοχή ανέρχεται σε 0,522
euro ανά µετοχή.
Ηµέρα αποκοπής του δικαιώµατος ορίστηκε η Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010. Από την 22η Ιουνίου 2010 οι µετοχές
της Εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα της είσπραξης
µερίσµατος.
∆ιευκρινίζεται ότι µε βάση το νέο αναθεωρηµένο Κανονισµό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009
διενεργούνται µε βάση τον κανόνα «record date» που αντικαθιστά τον κανόνα «trade date».
Συνεπώς βάση του νέου κανόνα δικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι µέτοχοι που είναι εγγεγραµµένοι στα
αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέµπτης 24 Ιουνίου 2010 (record date).
Η πληρωµή µερίσµατος της χρήσεως 2009 θα αρχίσει την 29ην Ιουνίου 2010 µέσω του δικτύου των
καταστηµάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και θα τελειώσει στις 17 ∆εκεµβρίου 2010. Μετά την
παραπάνω ηµεροµηνία (17.12.2010) η πληρωµή του µερίσµατος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας .
6. Την έγκριση των πάσης φύσεως επενδυτικών πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίµων από τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Κο Κεφάλα Γεώργιο για την χρήση 2009 οι οποίες υπήρξαν ιδιαίτερα κερδοφόρες
για την εταιρεία και τους µετόχους.
7. ∆εν υπήρξε άλλο θέµα προ συζήτηση και λήψη απόφασης.

