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Bloomberg για Ελλάδα: Από μαύρο πρόβατο ο παράδεισος των ευρωπαίων η
Ελλάδα…
Με εκτενείς αναφορές στην επίσκεψη Μητσοτάκη στη Σαντορίνη, σε άρθρο του στο Bloomberg, ο Ferdinando Giugliano αναφέρει με
χαρακτηριστικό τρόπο πως κατά τη διάρκεια της κρίσης της ευρωζώνης στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες
ένοιωθαν ότι πλήρωναν αδίκως τα «σπασμένα» για τα προβλήματα της Ελλάδας. Με το πρώτο κύμα της πανδημίας όμως που ήδη
«ξεφουσκώνει», είναι η σειρά των Ελλήνων να νοιώθουν ενοχλημένοι.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει ο αρθρογράφος του Bloomberg, η χώρα πέτυχε ένα από τα καλύτερα ρεκόρ του Covid-19 στην ΕΕ,
χάρη στη γρήγορη απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει lockdown, αλλά και στη συμμόρφωση που επέδειξε ο λαός στους περιορισμούς.
Μέχρι στιγμής, οι νεκροί είναι 187 σε σύνολο 10,7 εκατ. πολιτών, αριθμός που αντιστοιχεί σε 17 θανάτους ανά ένα εκατομμύριο
ανθρώπους. Η Ισπανία και η Ιταλία είχαν 578 και 560 καταγεγραμμένου θανάτους αντίστοιχα ανά ένα εκατομμύριο άτομα.
Και πάλι ωστόσο, το οικονομικό χτύπημα για τους Ελληνες μπορεί να είναι όμοιο με άλλα κράτη του ευρωπαϊκού Νότου. Η Κομισιόν έχει
προβλέψει ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 9,7% φέτος, έναντι 9,5% στην Ιταλία και 9,4% στην Ισπανία.
Η Ελλάδα αναμένεται, ωστόσο, να ανακάμψει περισσότερο το 2021, κατά 7,9%, έναντι 6,5% για την Ιταλία και 7% για την Ισπανία.
Η αρχική συρρίκνωση της Ελλάδας – αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ – συμβαίνει επειδή η οικονομία βασίζεται σε μεγάλο
βαθμό στον τουρισμό. Καθώς οι ξένοι μένουν καθηλωμένοι στις πατρίδες τους, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια δέχονται μεγάλο πλήγμα.
Η κυβέρνηση ελπίζει ότι η επιτυχία στην πανδημία θα τη βοηθήσει να προωθήσει τη χώρα ως ασφαλή προορισμό. Η επιτυχία όμως του
καλοκαιριού θα εξαρτηθεί από το τι συμβαίνει και αλλού.
Το άλμα των κρουσμάτων του Covid-19 σε πολλά βαλκανικά κράτη έκανε την Αθήνα να αναβάλει το άνοιγμα των βόρειων χερσαίων
συνόρων της για όλες τις χώρες, πλην της Βουλγαρίας, ως τα τέλη του μήνα. Αν και η χώρα άνοιξε τα δυο μεγάλα της αεροδρόμια σε
πολλές διεθνείς πτήσεις, νέα ξεσπάσματα του ιού μπορεί να την κάνουν να αναθεωρήσει.
Ωστόσο, η επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας μέχρι στιγμής φέρνει κάποια ανταμοιβή. Κατ’ αρχάς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης κατάφερε να ανοίξει ξανά την εγχώρια οικονομία πριν από άλλες χώρες όπως η Βρετανία. Αυτό θα μειώσει την επίδραση
στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.
Η κυβέρνηση θέσπισε κοστοβόρα μέτρα – συμπεριλαμβανομένων των δανείων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ένα νέο
πρόγραμμα για τους υποαπασχολούμενους – για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Ελπίζει να τα μειώσει γρηγορότερα
από ό, τι αλλού, καθώς επανέρχεται η οικονομική η δραστηριότητα, ελαττώνοντας την επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών.
Επιπλέον, η φήμη της χώρας βελτιώνεται. Ένας λόγος να μην επενδύσει κανείς στην Ελλάδα ήταν η προσδοκία ότι θα αντιμετώπιζε μια
κρίση χειρότερη από άλλες χώρες. Αυτό σήμαινε ότι κάποιες ξένες εταιρείες δεν ήταν πρόθυμες να ρίξουν χρήμα στη χώρα. Ο
σκεπτικισμός τώρα αρχίζει να εξαφανίζεται.
Πέρυσι, ο χρηματιστηριακός δείκτης της Αθήνας ήταν αυτός με τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο – ένα σημάδι αυξανόμενης
εμπιστοσύνης στη μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του Μητσάτακη. Τώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της Ελλάδας έχουν πέσει
κάτω από τις ιταλικές, εν μέρει χάρη στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συμπεριλάβει το ελληνικό χρέος στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει σοβαρά τρωτά σημεία, σχολιάζει ο Giugliano. Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ είναι ο
υψηλότερος στη ζώνη του ευρώ και μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο. Η φετινή ύφεση και η απότομη αύξηση του δανεισμού θα
προσθέσουν επιπλέον βάρη σε αυτό. Το χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας εξελισσόταν σιγά σιγά χάρη με την έναρξη του Σχεδίου
Ηρακλής, ενός προγράμματος κρατικών εγγυήσεων. Ωστόσο, η έκθεση των τραπεζών σε επισφαλή δάνεια παρέμεινε στο 40,6% του
συνολικού δανεισμού τον Δεκέμβριο. Κι ενώ η 10ετής οικονομική κρίση έδειξε ότι οι εταιρείες που επιβιώνουν είναι ανθεκτικές, ο Covid19 θα προκαλέσει περισσότερες χρεοκοπίες, αυξάνοντας τις πιέσεις για τους ισολογισμούς των τραπεζών.
Η διαφορά τώρα είναι πως η Ελλάδα γνωρίζει ότι δεν είναι μόνη. Το χρέος θα αυξηθεί σε ολόκληρη την ευρωζώνη, όπως και τα κόκκινα
δάνεια. Η Ευρώπη, επομένως, άρχισε να επινοεί πιο δημιουργικές λύσεις. Σε αυτές περιλαμβάνεται το τεράστιο πρόγραμμα αγοράς assets
της ΕΚΤ και το προτεινόμενο ταμείο ανάκαμψης ύψους 750 δισ. ευρώ της ΕΕ, που αποτελείται από δάνεια και επιχορηγήσεις για να
βοηθήσει τις χώρες που πλήττονται περισσότερο.
Πάνω απ ‘όλα, η αίσθηση της Ελλάδας ότι βρίσκεται στον πάτο της ευρωζώνης έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Και στην αβεβαιότητα που
έρχεται, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ξεχωρίσει η Αθήνα ως το «μαύρο πρόβατο» για ακόμα μια φορά.
Πηγή: Bloomberg
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Μητσοτάκης στο Bloomberg: Το 2021 θα είναι ένα έτος εξαιρετικά ισχυρής
ανάπτυξης για την Ελλάδα
Την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα, μετά την επιτυχημένη διαχείριση του κορονοϊού, μπορεί να πετύχει μια
"εξαιρετικά ισχυρή ανάκαμψη το 2021" εξέφρασε σε διεθνές ακροατήριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, στο πλαίσιο ενημέρωσης της διεθνούς επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας -μέσω
τηλεδιάσκεψης- που οργάνωσε το Bloomberg.
"Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον προσκεκλημένο μας, τον διακεκριμένο πρωθυπουργό της Ελλάδας,
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει δεχθεί πολλούς επαίνους διεθνώς για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε
την κρίση του κορονοϊού, και δικαίως", ανέφερε στην εισαγωγή του ο ιδρυτής του Bloomberg και πρώην
δήμαρχος Νέας Υόρκης Michael Bloomberg.
"Υπό την ηγεσία του, η Ελλάδα έλαβε έγκαιρα μέτρα περιορισμού του ιού και ο αριθμός κρουσμάτων θανάτων
στη χώρα συγκαταλέγεται στους χαμηλότερους σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που
είχε εφαρμόσει ο πρωθυπουργός πριν από την πανδημία, καθώς και το πακέτο κινήτρων που θεσμοθέτησε για
την αντιμετώπιση της κρίσης, βοηθούν την Ελλάδα να ξεπεράσει αυτή την καταιγίδα", συνέχισε και πρόσθεσε:
"Επιπλέον, οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν στη βελτίωση της εμπιστοσύνης που έχουν οι επενδυτές για την
Ελλάδα. Αυτά τα οικονομικά μέτρα περιλαμβάνουν και φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους, γεγονός που
αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση από άλλες χώρες. Για την Ελλάδα, όπως και για όλες τις χώρες,
εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις στο μέλλον, όπως οι βαθύτατοι οικονομικοί κλυδωνισμοί
που συμβαίνουν ανά τον κόσμο. Η ηγετική όμως στάση του πρωθυπουργού βοήθησε ώστε η Ελλάδα να βρεθεί
σε μια ισχυρή θέση για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές. Συνεπώς, αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
να ακούσουμε περισσότερα για τα σχέδιά του".
Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι τρεις τελευταίοι μήνες ήταν τεράστια
πρόκληση για την Ελλάδα όπως και για κάθε χώρα. "Με χαροποιεί το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε σχετικά καλές
επιδόσεις στην αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της πανδημίας. Όπως σημείωσε και ο κ. Bloomberg, λάβαμε
μέτρα πολύ νωρίς, ακούσαμε τους ειδικούς στους οποίους δώσαμε τον λόγο, και καταφέραμε να πείσουμε τους
συμπολίτες μας ότι ήταν προς το συμφέρον τους να ακολουθήσουν τους αυστηρούς κανόνες κοινωνικής
αποστασιοποίησης που θέσαμε σε ισχύ. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, ο αριθμός νεκρών ανά
εκατομμύριο κατοίκους είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, και αυτό που είναι πιο ενθαρρυντικό είναι
ότι δεν έχουμε δει κάποια σημαντική έξαρση κρουσμάτων από τη στιγμή που αρχίσαμε να ανοίγουμε και πάλι
την οικονομία, κάτι που έγινε πριν από ουσιαστικά έναν μήνα περίπου", συμπλήρωσε.
Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε την οικονομική καταιγίδα
που έρχεται.
Συνέχεια…
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"Προς το παρόν, το πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν δύσκολο, όχι όμως καταστροφικό, η ελληνική οικονομία
συρρικνώθηκε κατά 0,9% όταν ο μέσος όρος συρρίκνωσης στην ευρωζώνη ήταν 3,6%. Η εξήγηση που δίνω γι'
αυτό είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόσαμε από την ανάληψη της διακυβέρνησης είχαν ήδη αρχίσει να
αποδίδουν, και, ως εκ τούτου, οι δύο πρώτοι μήνες του έτους ήταν εξαιρετικά καλοί, κάτι το οποίο μας
επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με θετική κεκτημένη ταχύτητα", πρόσθεσε ενώ σημείωσε πως η
επόμενη πρόκληση είναι εποχική και αφορά στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει η Ελλάδα να υποδεχθεί
τουρίστες.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό και πως ελπίζουμε να
διαφυλάξουμε όσα μπορούμε από μια χαμένη, για πολλούς, τουριστική περίοδο.
"Ωστόσο, έχουμε αναπτύξει πολύ λεπτομερή πρωτόκολλα με συγκεκριμένους κανόνες αναφορικά με το πώς
σκοπεύουμε να ανοίξουμε τον τουριστικό κλάδο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να
υποδεχόμαστε επισκέπτες από την 1η Ιουλίου. Έχουμε τη σχετική βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη
έξαρση στη διάρκεια του καλοκαιριού", συμπλήρωσε.
Σε ότι αφορά την πρόκληση της ανάκαμψης ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξελέγη πριν από ένα χρόνο με ένα
φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων και κατά την άποψή του ο κορονοϊός επιτάχυνε την ανάγκη για
μεταρρυθμίσεις.
Η δημοσιογράφος Francine Lacqua του μετέφερε τα ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη της διεθνούς
επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως αν όλα κυλήσουν
βάσει σχεδίου, και ως το φθινόπωρο ή το χειμώνα υπάρξει εμβόλιο ή φάρμακο για τον κορονοϊό, το 2021 μπορεί
να είναι μια χρονιά ισχυρής ανάκαμψης για την Ελλάδα.
"Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, επειδή έχουμε θέσει τα θεμέλια για μια ταχεία ανάπτυξη, πιστεύω ότι η
ανάκαμψη θα είναι πολύ ισχυρή. Έχουμε τη δυνατότητα το έτος 2021, το οποίο είναι ένα σημαντικό έτος καθώς
γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, να είναι ένα έτος εξαιρετικά ισχυρής
ανάπτυξης για την Ελλάδα", είπε συγκεκριμένα υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα προσφέρει επενδυτικές
ευκαιρίες διότι παρέχει ένα πολιτικό πλαίσιο που διακρίνεται από σταθερότητα, με την κυβέρνηση να
εργάζεται με ορίζοντα τετραετίας.
"Η Ελλάδα έχει μία σταθερή κυβέρνηση, προσανατολισμένη σε μεταρρυθμίσεις, με απόλυτη πλειοψηφία στη
Βουλή και τρία χρόνια έως τις επόμενες εκλογές, δεν μεσολαβούν άλλες εκλογές. 'Αρα, έχουμε ξεκάθαρο
χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων", είπε και τόνισε πως δεν είμαστε πια χώρα υψηλού αλλά
χαμηλού πολιτικού ρίσκου.
Ο πρωθυπουργός επισήμανε επίσης ότι η χώρα μας διαθέτει και εκπαιδεύει υψηλού επιπέδου εργατικό
δυναμικό, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για επενδυτές. "Ένας από τους λόγους για τον οποίο πολλές εταιρείες
έρχονται στην Ελλάδα είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, ειδικά επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που εστιάζουν
στην έρευνα και την ανάπτυξη", είπε. Και πρόσθεσε: "Δεν έχει να κάνει μόνο με τις παραλίες, τον υπέροχο
καιρό και το όμορφο περιβάλλον, αλλά και με το ταλέντο, το ανθρώπινο κεφάλαιο".
Αναφερόμενος στο σύστημα υγείας είπε ότι έγιναν πάνω από 4.000 προσλήψεις γιατρών και νοσοκόμων κατά
τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης κάνοντας λόγο για σημαντική επένδυση που έγινε για να μείνει. "Δεν
φροντίζουμε μόνον ασθενείς του Covid», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός ενώ ανέφερε ότι
διπλασιάστηκαν οι κλίνες εντατικής θεραπείας και ότι το ευρύτερο σχέδιο για μόνιμη ενίσχυση των ΜΕΘ θα
αυξήσει τις δυνατότητες των νοσοκομείων και μετά το πέρας της πανδημίας.
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Motor Oil: Διανομή υπολοίπου μερίσματος 0,80€/μετοχή για τη χρήση 2019
αποφάσισε η Γ.Σ.
Την διανομή υπολοίπου μερίσματος 0,80€/μετοχή, μετά τη χορήγηση - τον Δεκέμβριο - προμερίσματος 0,35€/μετοχή, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Motor Oil, η οποία συνήλθε σήμερα Τρίτη 17 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Athens Plaza.
Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Τετάρτη 24 Ιουνίου και έναρξης πληρωμής η Τετάρτη 1 Ιουλίου.
Η ετήσια τακτική Γ.Σ. της εταιρείας εξέλεξε επίσης και νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης,
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης,
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ –

Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, Νίκη Δ. Στουφή, Αντώνης Θ. Θεοχάρης, Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης και
Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, "ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2019 και απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης,
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς,
Νίκη Δ. Στουφή, Αντώνης Θ. Θεοχάρης, Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης και Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας. Τα τρία τελευταία μέλη του Δ.Σ.
είναι μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.
Θέμα 4: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 ως εξής: Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Πρόεδρος
(Ανεξάρτητος βάσει Ν. 3016/2002), Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης – Τακτικό Μέλος, Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος – Τακτικό Μέλος (Ανεξάρτητος βάσει Ν.
3016/2002). Αναπληρωματικό Μέλος: Νίκη Δ. Στουφή.
Θέμα 5: Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της χρήσης 2019 και το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2019 ποσού Ευρώ 1,15 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις
17 Δεκεμβρίου 2019 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 0,35 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2019 ανέρχεται σε Ευρώ 0,80 ανά
μετοχή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και
έναρξης πληρωμής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019 ως ακολούθως: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, ημερομηνία
αρχείου δικαιούχων (record date) Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, ημερομηνία έναρξης πληρωμής Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020. Η καταβολή του υπολοίπου
μερίσματος χρήσης 2019 θα πραγματοποιηθεί μέσω Πληρώτριας Τράπεζας. Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για
τις λεπτομέρειες καταβολής του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019.
Θέμα 6: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2020 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2020.
Θέμα 8: Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109
του Νόμου 4548/2018.
Θέμα 9: Εγκρίθηκε η διανομή μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2019 στο Προσωπικό και σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
Θέμα 10: Εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας (ανώτατος αριθμός μετοχών 5.000.000, ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 18 ανά
μετοχή, κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 8 ανά μετοχή, διάρκεια 03/7/2020 – 27/5/2022, μέσω του Μέλους ΧΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ) και δόθηκε η
εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.
Θέμα 11: Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.
Θέμα 12: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας για τη Χρήση 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου
4548/2018".
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