Υποβολή των προτάσεων/σχολίων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα
πραγµατοποιηθεί την 31η Ιανουαρίου 2020.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει οµόφωνα
την υποβολή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31ης Ιανουαρίου
2020 και σε τυχόν επαναληπτική ή µετ’ αναβολή αυτής, των παρακάτω
προτάσεων/σχολίων επί των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
Επί του 1ου Θέµατος: Υποβολή και έγκριση: α) του από 09.12.2019 Σχεδίου
Σύµβασης

∆ιάσπασης

της

ανώνυµης

εταιρείας

«ΝΗΡΕΥΣ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δι’ απόσχισης κλάδου µε
σύσταση νέας εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόµου 4601/2019
καθώς και τις διατάξεις του Νόµου 4548/2018, όπως ισχύουν, β) της
επεξηγηµατικής εκθέσεως του ∆.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύµβασης
∆ιάσπασης και γ) της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών, η οποία περιλαµβάνει την
αποτίµηση του κλάδου κατ’ άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και την εξέταση των
όρων του Σχεδίου Σύµβασης ∆ιάσπασης κατ’ άρθρο 10 του Ν. 4601/2019.

Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία: 50% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος
ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας
Ελάχιστη Απαιτούµενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παριστάµενων ή
εκπροσωπουµένων) δικαιωµάτων ψήφου πλέον (+) µίας (παριστάµενης ή
εκπροσωπουµένης) ψήφου.
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την 4.11.2019 να προτείνει τη
διάσπαση της εταιρείας δι’ απόσχισης κλάδου µε σύσταση νέας εταιρείας κατά 100%
θυγατρικής σύµφωνα µε το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόµου 4601/2019 καθώς και τις
διατάξεις του Νόµου 4548/2018 (εφεξής «Επωφελούµενη Εταιρεία») και την εισφορά
σε αυτήν του κλάδου δραστηριότητας της εταιρείας που αφορά στην παραγωγή γόνου
και ιχθύων (εφεξής «Κλάδος») προς συµµόρφωση στην από 15.02.2019 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού (αριθµός υπόθεσης M.9110) η οποία έθεσε ως
προϋπόθεση, για την ολοκλήρωση εξαγοράς των µετοχών της εταιρείας από την
υφιστάµενη µέτοχο αυτής, την προηγούµενη επίτευξη και έγκριση συµφωνίας

πώλησης συγκεκριµένου κλάδου ενός συνόλου περιουσιακών στοιχείων, τα οποία να
συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνοµη εκµετάλλευση, δηλαδή, σύνολο ικανό
να λειτουργήσει αυτοδύναµα, σε τρίτο επενδυτή που έχει λάβει την έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού.
2. ∆υνάµει της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας µε ηµεροµηνία
27.11.2019, διορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών» και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αλέξιος Χατζηπαύλου
(ΑΜ ΣΟΕΛ 42351) και Γεώργιος Μπουρνής (ΑΜ ΣΟΕΛ 25151) η οποία προέβη: (i)
στην επισκόπηση των όρων του Σχεδίου Σύµβασης ∆ιάσπασης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Νόµου 4601/2019 και (ii) στη σύνταξη της έκθεσης αποτίµησης των
περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 17 του
Ν.4548/2018 απαιτείται για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά
τη σύσταση της Επωφελούµενης Εταιρείας, όπως εµφανίζονται στη λογιστική
κατάσταση του Κλάδου της 30.09.2019 (η «Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών»).
3. Περαιτέρω, στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 09.12.2019
εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύµβασης ∆ιάσπασης, το οποίο υπεγράφη από το
εξουσιοδοτηθέν προς το σκοπό αυτό πρόσωπο και υπεβλήθη από την Εταιρεία για
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Το Σχέδιο Σύµβασης ∆ιάσπασης καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 16.12.2019 µε
αριθµό καταχώρησης 2016148 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 130693 σχετική
ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, και δηµοσιεύτηκε στον διαδικτυακό του τόπο, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο Ν. 3419/2005.
5. Την 23.12.2019 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προέβη στη σύνταξη γραπτής έκθεσης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας
κατ’ άρθρο 61 του Ν. 4601/2019

που επεξηγεί και δικαιολογεί από νοµική και

οικονοµική άποψη το Σχέδιο Σύµβασης ∆ιάσπασης της εταιρείας δι’ απόσχισης
κλάδου µε σύσταση νέας κατά 100% θυγατρικής ανώνυµης εταιρείας και µεταβίβαση
σε αυτήν του Κλάδου. Η εν λόγω έκθεση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 23.12.2019
µε αριθµό πρωτοκόλλου 134388.
Κατόπιν των ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει η Γενική Συνέλευση να:
α) Εγκρίνει το ως άνω από 09.12.2019 Σχέδιο Σύµβασης ∆ιάσπασης.

β) Εγκρίνει την ως άνω από 9.12.2019 έκθεση αποτίµησης των περιουσιακών
στοιχείων του Κλάδου σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν.4548/2018.
γ) Εγκρίνει την από 23.12.2019 επεξηγηµατική έκθεση του ∆.Σ. επί του ως άνω
Σχεδίου Σύµβασης ∆ιάσπασης.
Επί του 2ου Θέµατος: Έγκριση της διάσπασης της εταιρείας δι’ απόσχισης
κλάδου µε σύσταση νέας εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόµου
4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Νόµου 4548/2018, όπως ισχύουν.
Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία: 50% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος
ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας
Ελάχιστη Απαιτούµενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παριστάµενων ή
εκπροσωπουµένων) δικαιωµάτων ψήφου πλέον (+) µίας (παριστάµενης ή
εκπροσωπουµένης) ψήφου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει όπως η Γενική Συνέλευση

αποφασίσει τη

διάσπαση της εταιρείας δι’ απόσχισης κλάδου µε σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας,
σύµφωνα µε το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόµου 4601/2019, τις διατάξεις του Νόµου
4548/2018 όπως επίσης µε τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο εγκριθέν
Σχέδιο Σύµβασης ∆ιάσπασης προς συµµόρφωση στην από 15.02.2019 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού (αριθµός υπόθεσης M.9110).
Επί του 3ου Θέµατος: Ορισµός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή
ενώπιον συµβολαιογράφου της πράξης σύµβασης διάσπασης και σύστασης της
νέας ανώνυµης εταιρείας.
Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος
ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας.
Ελάχιστη Απαιτούµενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάµενων ή
εκπροσωπουµένων) δικαιωµάτων ψήφου πλέον (+) µίας (παριστάµενης ή
εκπροσωπουµένης) ψήφου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει όπως η Γενική Συνέλευση οµόφωνα
εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κο Γεώργιο Φραγκούλη να
υπογράψει ενώπιον συµβολαιογράφου τη σύµβαση διάσπασης της εταιρείας δι’
απόσχισης κλάδου και τη σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο
57 παρ. 3 του Νόµου 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Νόµου 4548/2018,
καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την

ολοκλήρωση της διάσπασης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύµβασης
µέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύµβασης ∆ιάσπασης.
Επί του 4ου Θέµατος: Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας.
Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος
ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας
Ελάχιστη Απαιτούµενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάµενων ή
εκπροσωπουµένων) δικαιωµάτων ψήφου πλέον (+) µίας (παριστάµενης ή
εκπροσωπουµένης) ψήφου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει η από 09.09.2019 εγκεκριµένη από την Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας να αναθεωρηθεί,
δεδοµένης της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτής, ως προς τα ακόλουθα
σηµεία:
1. Η Πολιτική που θα εγκριθεί µε την από 31/1/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των µετόχων της Εταιρείας θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της
εκτός αν αναθεωρηθεί και/ή τροποποιηθεί νωρίτερα δυνάµει άλλης απόφασης
της Γενικής Συνέλευσης λόγω ουσιώδους µεταβολής των συνθηκών επί τη
βάσει των οποίων καταρτίστηκε.
2. Καταργούνται οι σταθερές αµοιβές της παρ. 4 της ισχύουσας πολιτικής
αποδοχών και η επιπρόσθετη αµοιβή για µέλος Ελεγκτικής Επιτροπής.
Στο εξής αµοιβή ή αποζηµίωση σε µέλη του ∆.Σ. για υπηρεσίες προς την
Εταιρεία θα ισχύει και θα είναι καταβλητέα βάσει ειδικής σχέσης όπως
ενδεικτικά από σύµβαση εργασίας, έργου ή εντολής σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 περί συναλλαγών µε συνδεδεµένα
µέρη. Οι εν λόγω συµβάσεις θα είναι αορίστου χρόνου µε προθεσµίες
καταγγελίας και προβλεπόµενη αποζηµίωση καταγγελίας επί τη βάσει των
µηνιαίως καταβαλλόµενων αποδοχών σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία.
3. Καταργείται η πέραν της νόµιµης πρόσθετη αποζηµίωση αµοιβής σε
περίπτωση λύσης της σύµβασης µεταξύ µέλους ∆.Σ. και εταιρείας.
4. Η εταιρεία δεν παρέχει συνταξιοδοτική παροχή πέραν των προβλεπόµενων
από το Νόµο εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
5. Τα εκτελεστικά και µη ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. δεν θα
λαµβάνουν αµοιβή για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου. Αντίθετα αµοιβής µέχρι του ποσού των Πέντε Χιλιάδων (5.000)
Ευρώ ανά τρίµηνο δικαιούνται τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ.
για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από
27.11.2019 και στο εξής.
Προκειµένου να λάβει κάποιος το 100% της ανωτέρω αµοιβής, απαιτείται η
συµµετοχή σε όλες τις συνεδριάσεις.
Οι ως άνω αµοιβές ευρίσκονται εντός του πλαισίου και των πρακτικών που ισχύουν
στην αγορά σήµερα.
Σύµφωνα µε το άρθρ. 110 παρ. 5 του Ν.4548/18, η εγκεκριµένη Πολιτική Αποδοχών
µαζί µε την ηµεροµηνία και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας της Γ.Σ. υποβάλλεται
σε διατυπώσεις δηµοσιότητας και παραµένει διαθέσιµη στο διαδικτυακό τόπο της
Εταιρείας τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα είναι σε ισχύ.

