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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 27/6/2005 

Συνήλθε σήµερα 27η Ιουνίου 2005 και ώρα 12.00 µ. στα επί της οδού Κηφισίας 37-39 
γραφεία της Εταιρίας µας η µετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΙΑΣΩ Α.Ε.. 
Παραστάθηκαν µέτοχοι εκπροσωπούντες το 53,90% του µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι µέτοχοι 
εκπροσωπούντες 23.763.899 µετοχές και ψήφους.  

Από τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης εγκρίθηκαν οµόφωνα: Το υπ’ αριθµ. 1 θέµα, που 
αφορά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 
την 31.12.2004 (Ισολογισµός της 31.12.2004, Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης, 
Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα) και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών 
Καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του 
Ορκωτού Ελεγκτή, το υπ’ αριθµ. 5 θέµα που αφορά την Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη 
χρήση 2005 των κ.κ. Πετρόγιαννη Κων/νου ως τακτικού και Μάρκου Φρατζέσκου ως 
αναπληρωµατικού, µελών της ΣΟΛ Α.Ε., η αµοιβή των οποίων θα οριστεί από το Εποπτικό 
τους Συµβούλιο, το υπ’ αριθµ. 6 θέµα, που αφορά την Χορήγηση αδείας σύµφωνα µε το 
άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/20 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές 
για τη συµµετοχή τους στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην ∆ιεύθυνση θυγατρικών εταιριών.  

Το υπ’ αριθµ. 2 θέµα, που αφορά την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2004 
και το υπ’ αριθµ. 3 θέµα που αφορά την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη 
αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2004 εγκρίθηκαν µε 
ψήφους 20.351.452 ήτοι ποσοστό 85,64% των παρισταµένων και ψηφισάντων µετόχων. Τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν εψήφισαν για 3.505.800 µετοχές, τις οποίες 
εκπροσωπούσαν, ήτοι ποσοστό 14,75% αλλά µόνο για τις µετοχές που είναι κύριοι. ∆εν 
ενέκριναν 3.412.447 µετοχές και ψήφοι, ήτοι ποσοστό 14,36% των παρισταµένων και 
ψηφισάστων µετόχων.  

Στο υπ’ αριθµ. 4 θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, που αφορά την έγκρισή διάθεσης κερδών 
χρήσης 2004, αποφασίστηκαν οµόφωνα τα ακόλουθα:  

- διανοµή µερίσµατος ποσού 0,10 ευρώ ανά µετοχή.  

- ∆ικαιούχοι µερίσµατος είναι οι κάτοχοι µετοχών στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 
27/6/2005.  

- Από την 28/6/2005 η µετοχή θα διαπραγµατεύεται χωρίς το δικαίωµα µερίσµατος χρήσης 
2004.  

- Ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής του µερίσµατος ορίστηκε η 16/8/2005 µέσω τραπέζης .Θα 
εκδοθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά µε τον τρόπο διανοµής του.  
 


