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ΣΧΟΛΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920 όπως ισχύει, τα σχόλια 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. επί των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 6η Ιουνίου 2018 και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens 

Plaza επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ αριθµός 2 – Πλατεία Συντάγµατος ∆ήµου Αθηναίων 

παρατίθενται παρακάτω. 

 

Επί του πρώτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 

 

“Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιηµένη 

και µη βάση), συµπεριλαµβανοµένης και της µη Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

σύµφωνα µε το Νόµο 4403/2016, της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) καθώς 

και των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών” 

αναφέρονται τα εξής: 

 

 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2017 που περιλαµβάνει τα ∆ηµοσιευµένα 

Στοιχεία & Πληροφορίες, τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, τη δήλωση των 

εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 του 

Νόµου 3556/2007, την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επίσης σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007, τη ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

σύµφωνα µε το Νόµο 4403/2016 και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή είναι 

διαθέσιµη στην εταιρική ιστοσελίδα  www.moh.gr (επιλογή: Ενηµέρωση Επενδυτών / 

Οικονοµικά Στοιχεία / Ετήσιες Οικονοµικές Εκθέσεις). 

 

Τα οικονοµικά µεγέθη της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για τις χρήσεις 2016 – 2017 παρουσιάζονται στον 
επόµενο πίνακα: 

 

(ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ) 2016 2017 

Κύκλος Εργασιών 4.511.920 5.739.354 
Μείον: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) 3.971.455 5.113.580 

Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) 540.565 625.774 
Μείον: Έξοδα διάθεσης και διοίκησης (προ αποσβέσεων) 70.302 64.361 
Πλέον: Λοιπά λειτουργικά έσοδα (έξοδα) 52.691 (9.877) 

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων EBITDA)  522.854 551.536 
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων 75.070 78.769 
Κέρδη προ Τόκων & Φόρων 447.784 472.767 
Μείον: Τόκοι (χρεωστικοί µείον πιστωτικοί) 54.980 50.457 

Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων 392.804 422.310 
Μείον: Φόροι 118.164 126.675 

Κέρδη Χρήσεως µετά από Φόρους 274.640 295.635 
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Τα µεγέθη του ισολογισµού της Εταιρείας την 31.12.2015, 31.12.2016 και 31.12.2017 
παρουσιάζονται στο επόµενο πίνακα:  
 

Ισολογισµός (ποσά σε εκατοµµύρια ΕΥΡΩ) 
 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
    
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 895,8 879,9 877,6 
    
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Αποθέµατα 326,6 458,4 498,8 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 222,1 247,6 251,8 
Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 567,7 688,7 638,8 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.116,4 1.394,7 1.389,4 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.012,2 2.274,6 2.267,0 

    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 510,8 706,7 881,8 

    
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ + ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ) 

42,4 40,6 53,2 

    
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ    
Μακροπρόθεσµα δάνεια 856,4 856,4 583,7 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 163,6 1,0 83,7 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ 1.020,0 857,3 667,4 
    
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
(ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ + ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ) 

439,0 670,0 664,6 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.012,2 2.274,6 2.267,0 
    
ΚΑΘΑΡΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ  / Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  0,89 0,24 0,03 

 

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω χρήσεων οι βασικές εξωτερικές παράµετροι, το µέσο 
επιτόκιο δανεισµού και οι τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρείας εξελίχτηκαν ως ακολούθως: 

  2015 2016 2017 

USD/EURO    
Τέλος χρήσης 1,09 1,05 1,20 
Μέση ισοτιµία 1,11 1,11 1,13 
    
Dated Brent (USD/bl)    
Τέλος χρήσης 35,74 54,94 66,54 
Μέση τιµή 52,43 43,73 54,19 
    
Επιτόκιο δανεισµού    
Μέσος όρος 5,47% 5,39% 5,78% 
    
Καθαρός ∆ανεισµός    
Τέλος χρήσης (εκατ. EURO) 452 169 29 
Μέσος όρος  (εκατ. EURO)  560 289 76 

 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ τη χρήση 2017 ήταν υψηλότερα έναντι 

αυτών της χρήσης 2016 και απετέλεσαν νέο ιστορικό υψηλό για την Εταιρεία. Συγκεκριµένα, 

τα Κέρδη προ Φόρων της Εταιρείας διαµορφώθηκαν τη χρήση 2017 σε Ευρώ 422,3 εκατ. 

έναντι Κερδών Ευρώ 392,8 εκατ. τη χρήση 2016 και τα Κέρδη µετά από Φόρους 

διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 295,6 εκατ. έναντι Κερδών Ευρώ 274,6 εκατ. την προηγούµενη 

χρήση. Η κερδοφορία της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε υψηλό επίπεδο λόγω των ενισχυµένων 
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περιθωρίων διύλισης (2017: 62,2 USD/MT έναντι 2016: 57,1 USD/MT) σε συνδυασµό µε τον 

αυξηµένο όγκο πωλήσεων (2017: 13.982 χιλιάδες ΜΤ έναντι 2016: 13.180 χιλιάδες ΜΤ).  

 

Σε επίπεδο στρατηγικής της Εταιρείας, τη χρήση 2017 η έµφαση επικεντρώθηκε στην 

επίτευξη υψηλού βαθµού απασχόλησης του ∆ιυλιστηρίου, στη διάθεση της παραγωγής 

προϊόντων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο (ο όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2017 

διαµορφώθηκε στο 82,28% των συνολικών πωλήσεων έναντι 77,85% το 2016) και στη 

δηµιουργία θετικών ταµειακών ροών (ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός της µητρικής 

διαµορφώθηκε στο ιστορικό χαµηλό των Ευρώ 29 εκατ. στις 31.12.2017 από Ευρώ 169 εκατ. 

στις 31.12.2016).  

Τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα παρουσίασαν τη χρήση 2017 ανάλογη 

πορεία µε αυτά της µητρικής έναντι της χρήσης 2016. Συγκεκριµένα, τα ενοποιηµένα Κέρδη 

προ Φόρων διαµορφώθηκαν τη χρήση 2017 σε Ευρώ 450,3 εκατ. έναντι Κερδών Ευρώ 428,8 

εκατ. τη χρήση 2016 και τα ενοποιηµένα Κέρδη µετά από Φόρους σε Ευρώ 313,6 εκατ. έναντι 

Κερδών Ευρώ 297,8 εκατ. την προηγούµενη χρήση. Επισηµαίνεται ότι τα ενοποιηµένα 

οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης 2017 ενισχύθηκαν από τη θετική συνεισφορά των 

αποτελεσµάτων των θυγατρικών του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στον τοµέα λιανικής 

εµπορίας υγρών καυσίµων.  

Η µη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Νόµο 4403 / 

2016 είναι διαθέσιµη µέσω της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017 (ενεκρίθη από το 

∆.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 8ης Μαίου 2018) και της Ετήσιας Οικονοµικής 

Έκθεσης 2017 (ενεκρίθη από το ∆.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 9ης Μαρτίου 

2018). Στο επόµενο πίνακα παρουσιάζεται το είδος µη χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

και η έκθεση µέσω της οποίας αυτή είναι διαθέσιµη: 

 

Επιχειρηµατικό µοντέλο 
∆ηµιουργία και διατήρηση αξίας µέσω των προϊόντων/υπηρεσιών. 
Επισκόπηση λειτουργίας. 

Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας & 
Ετήσια Οικον. Έκθεση 

Επιχειρηµατικό περιβάλλον Ετήσια Οικονοµική 
Έκθεση 

Οργανόγραµµα Εταιρικές Ιστοσελίδες 
Αγορές δραστηριοποίησης Έκθεση Εταιρικής 

Υπευθυνότητας & 
Ετήσια Οικον. Έκθεση 

Στόχοι και στρατηγικές Ετήσια Οικον. Έκθεση 
Κύριες τάσεις και παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη Ετήσια Οικον. Έκθεση 
Βασικοί ∆είκτες Επίδοσης  Έκθεση Εταιρικής 

Υπευθυνότητας & 
Ετήσια Οικον. Έκθεση 

Εταιρικές Πρακτικές 
∆ιαδικασίες δέουσας επιµέλειας που αποσκοπούν στη διασφάλιση 
ενός συγκεκριµένου στόχου 

Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας 

Αποτελέσµατα Εταιρικών Πρακτικών 
Πληροφορίες που εξηγούν τα αποτελέσµατα των επιχειρηµατικών 
διαδικασιών που απορρέουν από πολιτικές 

Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας & 
Ετήσια Οικον. Έκθεση 

Πώς σχετίζονται τα χρηµατοοικονοµικά και µη-χρηµατοοικονοµικά 
αποτελέσµατα, µέτρηση σχέσης σε βάθος χρόνου 

Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας  

Βασικοί µη-χρηµατοοικονοµικοί  δείκτες επίδοσης  Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας  
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Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
Περιγραφή κυριότερων κινδύνων Έκθεση Εταιρικής 

Υπευθυνότητας & 
Ετήσια Οικον. Έκθεση 

Κίνδυνοι σχετικά µε δραστηριότητες, προϊόντα/υπηρεσίες, 
επιχειρηµατικές σχέσεις.  

Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας & 
Ετήσια Οικον. Έκθεση 

Περιβαλλοντικά Θέµατα 
Πληροφορίες σχετικά µε: 
• ∆ιαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από χρήση ενέργειας 

• Άµεσες και έµµεσες εκποµπές στην ατµόσφαιρα  

• ∆ιαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων 

• ∆ιαχείριση νερού 

• ∆ιαχείριση θορύβου 

• Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος 

• Αναφορά σε σχετικές οδηγίες της ΕΕ που αφορούν τα 

ανωτέρω περιβαλλοντικά θέµατα 

Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας 

 
Μη-χρηµατοοικονοµικοί περιβαλλοντικοί δείκτες 

• Άµεση κατανάλωση ενέργειας ανά πρωτογενή πηγή. 

• Έµµεση κατανάλωση ενέργειας ανά πρωτογενή πηγή 

• Ενεργειακή ένταση 

• Εξοικονόµηση ενέργειας 

• Συνολική χρήση νερού 

• Επιπτώσεις από την άντληση νερού 

• Ποσοστό ανακύκλωσης νερού 

• Άµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 

• Έµµεσες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 

• Ένταση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 

• Μείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 

• Εκποµπές ουσιών που προκαλούν µείωση του όζοντος 

• Εκποµπές NOx, SOx κ.α  

• Υδάτινα απόβλητα 

• Στερεά απόβλητα 

• Σηµαντικές διαρροές 

• Ποσότητα επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

• Αποδέκτες υγρών αποβλήτων και οικότοποι που 

επηρεάζονται σηµαντικά από τα υγρά απόβλητα 

• Πρόστιµα και κυρώσεις για µη συµµόρφωση µε την 

περιβαλλοντική νοµοθεσία 

Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας  

 

Κοινωνικά & Εργασιακά Θέµατα 
Πληροφόρηση σχετικά µε κοινωνικά και εργασιακά θέµατα, 
συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής των θεµελιωδών 
συµβάσεων του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ILO) 

Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας & 
Ετήσια Οικον. Έκθεση 

Αναφορά σε ζητήµατα διαφορετικότητας και ίσης µεταχείρισης  Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας  
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Πληροφορίες σχετικά µε:  
• Σύστηµα διοίκησης ανθρωπίνου δυναµικού 

• Ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώµατα 

• Εργασιακές σχέσεις µε σωµατεία εργαζοµένων 

• Σύστηµα αµοιβών και πρόσθετες παροχές 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση 

• Εκπαίδευση σε θέµατα ασφαλείας 

• Υγιεινή και ασφάλεια 

• Σχέδια αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης 

• Ασφάλεια λιµενικών εγκαταστάσεων 

• Σχέσεις µε τοπική κοινότητα 

• Σχέσεις µε πελάτες και προµηθευτές 

Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας  

 

Σχετικοί µη-χρηµατοοικονοµικοί δείκτες:  
• Στοιχεία εργατικού δυναµικού ανά κατηγορία, φύλο, ηλικιακή 

οµάδα, κινητικότητα & άλλους δείκτες διαφοροποίησης  

• ποσοστό εργαζοµένων που καλύπτεται συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας  

• Συνολικός αριθµός (προσλήψεις, αποχωρήσεις) προσωπικού 

µε βάση το φύλο.  

• Παροχές στους µόνιµους εργαζόµενους 

• Εκπροσώπηση εργατικού δυναµικού σε επιτροπές υγιεινής &  

ασφάλειας 

• Ποσοστά εργατικών ατυχηµάτων & χαµένων ηµερών εργασίας 

• Επαγγελµατικές ασθένειες 

• Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης  

• Προγράµµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων & δια βίου µάθησης 

• Αξία προστίµων για µη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και 

κανονισµούς που αφορούν την παροχή και χρήση προϊόντων 

• Συνολικός αριθµός περιστατικών µη-συµµόρφωσης µε τους 

κανονισµούς σχετικά µε τη σήµανση των προϊόντων 

• Αξία προστίµων και συνολικός αριθµός µη χρηµατικών 

κυρώσεων για µη συµµόρφωση µε νοµοθεσία και κανονισµούς 

• Αριθµός περιστατικών ασφάλειας ανά επιχειρηµατική 

δραστηριότητα 

Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας  

 

 

Το ∆. Σ προτείνει στη Γ. Σ. να εγκρίνει τις απλές και ενοποιηµένες  οικονοµικές καταστάσεις 

χρήσης 2017 της Εταιρείας, περιλαµβανοµένης τη µη χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

σύµφωνα µε το Νόµο 4403 / 2016,  και τις σχετικές εκθέσεις  ∆. Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή.  

  

Επί του δεύτερου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 

“Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη αποζηµίωσης για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τα πεπραγµένα της 

παραπάνω χρήσης 2017” αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις προετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Οι καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος της 
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Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως 

σύνολο. Ο τύπος της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή είναι  “Με σύµφωνη γνώµη”. 

 

Το ∆. Σ. προτείνει στη Γ. Σ. να εγκρίνει την απαλλαγή των Συµβούλων και Ορκωτών Ελεγκτών. 

 

Επί του τρίτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 

“Εκλογή µελών νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος” 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

  Το υφιστάµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) Συµβούλους και 

σε µεγάλο βαθµό η σύνθεσή του είναι αντιπροσωπευτική του οργανογράµµατος της Εταιρείας 

ενώ παράλληλα εκπροσωπείται σε αυτό ποικιλοµορφία γνώσεων, προσόντων και εµπειρίας 

που ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους. Το Καταστατικό της Εταιρείας ορίζει ότι ο 

µέγιστος αριθµός Συµβούλων δύναται να είναι δώδεκα (12). 

 

Σε συνέχεια της ψήφισης του σχετικά πρόσφατου Νόµου 4449/2017 (ΦΕΚ Α’ 

7/24.01.2017), ο οποίος εισήγαγε σηµαντικές αλλαγές αναβαθµίζοντας το ρόλο και τα 

καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου (σχετικά επόµενο θέµα της ηµερήσιας διάταξης), το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο διερεύνησε τρόπους για την ενίσχυση των πρακτικών Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, προτείνεται προς εκλογή από τη Γενική 

Συνέλευση ως δωδέκατο µέλος του ∆.Σ. ο κ. Παναγιώτης Κωνσταντάρας το σύντοµο 

βιογραφικό του οποίου παρατίθεται κατωτέρω: 

 

Παναγιώτης  Κωνσταντάρας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Είναι κάτοχος πτυχίου 
Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και µεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το London School of Economics (UK). 
Εργάστηκε στην Citibank Ελλάδος (1978 – 2011) όπου επί σειράν ετών διετέλεσε διευθυντής 
Ναυτιλιακού τµήµατος Πειραιά της Τράπεζας. Συµµετέχει σε Επιτροπές Ελέγχου διαφόρων 

επιχειρήσεων στις οποίες συµπεριλαµβάνεται ένα πιστωτικό ίδρυµα. 
 

Το βιογραφικό των υπολοίπων Συµβούλων είναι διαθέσιµο στην εταιρική ιστοσελίδα 

www.moh.gr στην επιλογή: Η Εταιρεία µας / Οργανωτική ∆οµή / ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Το ∆. Σ. προτείνει  την επανεκλογή από την Γ. Σ. των κάτωθι Συµβούλων: 

κ. Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, κ. Πέτρος Τ. Τζαννετάκης,  

κ. Ιωάννης Ν. Κοσµαδάκης, κ. Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης, κ. Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, 

κ. Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης, κ. Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, κα Νίκη ∆. Στουφή, 

κ. Αντώνιος Θ. Θεοχάρης, κ. Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης. 

Επιπρόσθετα, το ∆.Σ. προτείνει για εκλογή τον κ. Παναγιώτη Ι. Κωνσταντάρα ως νέο µέλος ∆.Σ.  

  Υπενθυµίζεται ότι τουλάχιστον δύο (2) εκ των Συµβούλων θα εκλεγούν από τη Γ. Σ. ως 

ανεξάρτητα µέλη ∆.Σ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

(διαθέσιµος στη διεύθυνση www.moh.gr, επιλογή: Η Εταιρεία µας / Εταιρική ∆ιακυβέρνηση).  

 

Επί του τέταρτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 

“Ορισµός µελών της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Νόµου 4449/2017” 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 Όπως αναφέρεται στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Εταιρείας (διαθέσιµος 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.moh.gr, επιλογή: Η Εταιρεία µας / Εταιρική ∆ιακυβέρνηση) 

η Επιτροπή Ελέγχου βοηθά σηµαντικά το Συµβούλιο κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων 
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του. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου στην περίπτωση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ χρονολογείται 

από το 1996. 

Ο Νόµος 4449/2017 εισήγαγε σειρά αλλαγών αναφορικά µε τη σύνθεση που πρέπει 

να έχει η Επιτροπή Ελέγχου ενώ διευρύνθηκαν σηµαντικά οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και 

το εύρος των ελέγχων τους οποίους οφείλει να πραγµατοποιεί. Κατόπιν τούτου, η Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2017 αποφάσισε την αύξηση του αριθµού των 

µελών της Επιτροπής Ελέγχου σε τέσσαρα (4) (από τρία προηγουµένως) ως εξής: 

 

Πρόεδρος: Αντώνιος Θ. Θεοχάρης 

Μέλη: Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Νίκη ∆. Στουφή, Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης 

 

Η Γ. Σ. καλείται να προτείνει και να εκλέξει όλα τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου λαµβάνοντας 

υπόψη τις εξής περιοριστικές παραµέτρους που ορίζονται στο άρθρο 44 του Νόµου 4449/2017: 

α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητος β)  Τουλάχιστον ένα µέλος της 

Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή 

να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική γ) Η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να 

αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον µέλη δ) Όλα τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να 

είναι µη εκτελεστικά ε) Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειονότητά τους 

ανεξάρτητα από την ελεγχόµενη οντότητα στ) Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους 

πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία..  

 

Επί του πέµπτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 

“Έγκριση µερίσµατος για τη χρήση 2017” αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

Το προτεινόµενο συνολικό ποσό µερίσµατος για τη χρήση 2017 ανέρχεται σε Ευρώ 

144.017.874 ή Ευρώ 1,30 ανά µετοχή (η Εταιρεία δεν διαθέτει ίδιες µετοχές) και είναι 

αυξηµένο κατά 44,44% έναντι του µερίσµατος που διενεµήθη για τη χρήση 2016. Το 

προτεινόµενο συνολικό ποσό µερίσµατος ανά µετοχή για τη χρήση 2017 αντιστοιχεί σε 

µερισµατική απόδοση 6,92% µε βάση το κλείσιµο της τιµής της µετοχής της Εταιρείας στις 

29.12.2017 και σε 7,38% µε βάση τη µέση τιµή της µετοχής σταθµισµένη µε τον ηµερήσιο 

όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) κατά τη διάρκεια του 2017. 

 

 Σηµειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί ως προσωρινό µέρισµα χρήσης 2017 συνολικό 

ποσό Ευρώ 33.234.894 (ή Ευρώ 0,30 ανά µετοχή) το ∆εκέµβριο 2017 (ηµεροµηνία 

αποκοπής δικαιώµατος: ∆ευτέρα 11 ∆εκεµβρίου 2017 – ηµεροµηνία αρχείου δικαιούχων: 

Τρίτη 12 ∆εκεµβρίου 2017 – Ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής: ∆ευτέρα 18 ∆εκεµβρίου 2017). 

 

Κατόπιν τούτου  το υπόλοιπο ποσό µερίσµατος ανά µετοχή για τη χρήση 2017 

ανέρχεται σε Ευρώ 1,00. Οι προτεινόµενες ηµεροµηνίες (αποκοπής δικαιώµατος, αρχείου 

δικαιούχων, έναρξης πληρωµής) είναι οι κάτωθι: 

Ηµεροµηνία αποκοπής δικαιώµατος: Τρίτη 26 Ιουνίου 2018. 

Ηµεροµηνία αρχείου δικαιούχων: Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018. 

Ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής: Τρίτη 3 Ιουλίου 2018. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το συνολικό ποσό 

µερίσµατος Ευρώ 1,30/ µετοχή για τη χρήση 2017 και τις σχετικές κατά τα ως άνω ηµεροµηνίες 

για την καταβολή του υπολοίπου µερίσµατος Ευρώ 1,00/ µετοχή για τη χρήση 2017. 
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Επί του έκτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 

“Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού για τη 

χρήση 2018 και καθορισµός της αµοιβής αυτών” αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει προτείνει τους κ.κ. Τηλέµαχο Γεωργόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 

19271) και Εµµανουήλ Πηλείδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12021) ως τακτικό και αναπληρωµατικό Ελεγκτή 

αντίστοιχα για τη χρήση 2018. Και οι δύο (2) Ελεγκτές εργάζονται στην ελεγκτική εταιρεία 

“Deloitte Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών”. Αναφορικά µε την αµοιβή της 

Deloitte για τη χρήση 2018, η πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου είναι να παραµείνει η ίδια µε 

αυτή της χρήσης 2017 (αναφορά στις αµοιβές γίνεται στη σηµείωση 7 των οικονοµικών 

καταστάσεων). 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τους δύο Ορκωτούς 

Ελεγκτές και την αµοιβή της Deloitte Α.Ε. Ορκωτών ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2018. 

 

Επί του έβδοµου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης  

«Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση 

αυτών για τη χρήση 2018» αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

 Σύµφωνα µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Εταιρείας στα εκτελεστικά 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταβάλλεται ετήσια αµοιβή ΕΥΡΩ 16.000 ενώ στα µη 

εκτελεστικά µέλη ποσό ΕΥΡΩ 19.000 για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητά τους ως 

Συµβούλων. Οι αµοιβές αυτές έχουν παραµείνει αµετάβλητες από τη χρήση 2003. 

 

 Η µοναδική προτεινόµενη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαφοροποίηση για 

προέγκριση αµοιβών από την περσινή Γενική Συνέλευση αφορούσε την αµοιβή των δύο 

Ανεξάρτητων Μη-εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. καθόσον σύµφωνα µε τον Νόµο 4449/2017 

προβλεπόταν πρόσθετη εργασιακή επιβάρυνση εκ µέρους των ως µελών της Επιτροπής 

Ελέγχου. Συνεπώς, η συνολική πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφορικά µε τις 

αµοιβές των Συµβούλων για έγκριση από τη φετινή Γενική Συνέλευση έχει ως ακολούθως: 

 

Εκτελεστικά Μέλη (6 µέλη): Ευρώ 16.000 ετησίως 

Μη-εκτελεστικά Μέλη (3 µέλη): Ευρώ 19.000 ετησίως 

Ανεξάρτητα Μη-εκτελεστικά Μέλη (2 µέλη): Ευρώ 28.000 ετησίως 

   

Για τη χρήση 2018 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει προς προέγκριση από τη Γενική 

Συνέλευση τις ίδιες παραπάνω αµοιβές µε µία περαιτέρω διαφοροποίηση που αφορά την 

αµοιβή των Συµβούλων που εξελέγησαν µέλη της Επιτροπής Ελέγχου (θέµα 4) για τους 

οποίους προτείνεται ετήσια αµοιβή Ευρώ 35.000. Η παραπάνω προτεινόµενη για τη χρήση 

2018 διαφοροποίηση θα επηρεάσει σε µικρό βαθµό το συνολικό ποσό αµοιβών των µελών 

∆.Σ. το οποίο για τη χρήση 2017 διαµορφώθηκε σε Ευρώ 209 χιλιάδες. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αµοιβές των 

Συµβούλων για το έτος 2017 και να προ-εγκρίνει τις αµοιβές για το έτος 2018. 
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Επί του όγδοου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης  

«∆ιανοµή στο προσωπικό και σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέρους εκ των καθαρών 

κερδών της χρήσης 2017 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων» 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

Σύµφωνα µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Εταιρείας «η Εταιρεία δεν 

παρέχει στο προσωπικό και στα στελέχη της πρόσθετες χρηµατικές αµοιβές σε τακτική βάση 

και δεν εφαρµόζει πολιτική παροχής κινήτρων µε τη µορφή µετοχών (stock options)». 

 

 Ως επιβράβευση και αναγνώριση στην επίτευξη της κερδοφορίας της χρήσης 2017, η 

οποία αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό για τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, προτείνεται εκτάκτως η διανοµή 

µέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης, µε ανώτατο όριο το ποσό των Ευρώ 10,5 εκατ., 

στο προσωπικό και σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

  

Το ∆. Σ. προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανοµή µέρους εκ των καθαρών κερδών 

της χρήσης 2017 της Εταιρείας στο προσωπικό και σε µέλη του ∆.Σ. και να παράσχει τις 

σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το ∆.Σ. προκειµένου να επιληφθεί των διαδικαστικών θεµάτων. 

 

Επί του ένατου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης  

«Πρόωρη λήξη του προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών της Εταιρείας το οποίο είχε εγκριθεί 

από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2017» αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

Το εν λόγω πρόγραµµα περιελάµβανε την αγορά µέχρι 4.000.000 κοινών 

ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας (ποσοστό 3,611% των υφιστάµενων µετοχών) εντός της 

χρονικής περιόδου 19 Ιουνίου 2017 – 31 Μαίου 2019 µε ανώτατη τιµή αγοράς Ευρώ 15 ανά 

µετοχή και κατώτατη τιµή αγοράς Ευρώ 5 ανά µετοχή. 

Κατά το διάστηµα από την έναρξη του προγράµµατος µέχρι σήµερα η µέση τιµή της 

µετοχής σταθµισµένη µε τον ηµερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) 

διαµορφώθηκε σε Ευρώ 19,23 ενώ η χαµηλότερη τιµή που παρατηρήθηκε ήταν Ευρώ 17,63. 

Συνεπώς, το εύρος αγορών της τιµής της µετοχής που ενεκρίθη από την Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2017 έχει καταστήσει το πρόγραµµα αγοράς ιδίων 

µετοχών ανενεργό. Για το λόγο αυτό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει να εγκριθεί η πρόωρη 

λήξη αυτού του προγράµµατος προκειµένου να εγκριθεί ένα νέο πρόγραµµα µε καθορισµό 

εύρους τιµής που είναι πλησιέστερο στα τρέχοντα επίπεδα τιµών της µετοχής της Εταιρείας. 

 

Το ∆. Σ. προτείνει στη Γ. Σ. να εγκρίνει την πρόωρη λήξη του προγράµµατος αγοράς ιδίων 

µετοχών που είχε εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γ. Σ. της 7ης Ιουνίου 2017. 

 

Επί του δέκατου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης  

«Έγκριση προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 

Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190 / 1920 όπως ισχύει και παροχή των σχετικών 

εξουσιοδοτήσεων» αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την έγκριση νέου προγράµµατος αγοράς ιδίων 

µετοχών που θα αφορά την αγορά µέχρι 5.000.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών της 

Εταιρείας (ποσοστό 4,5133% των υφιστάµενων µετοχών) εντός 24µηνου χρονικού 
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διαστήµατος (από 18 Ιουνίου 2018 µέχρι 29 Μαίου 2020) µε ανώτατη τιµή αγοράς Ευρώ 18 

ανά µετοχή και κατώτατη τιµή αγοράς Ευρώ 8 ανά µετοχή. 

Οι σχετικές αγορές θα πραγµατοποιούνται στο βαθµό που θα κρίνονται συµφέρουσες 

και τα διαθέσιµα κεφάλαια της Εταιρείας θα το επιτρέπουν. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το πρόγραµµα αγοράς 

ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ. Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει και να παράσχει τις 

σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προκειµένου αυτό να καθορίσει τις 

σχετικές λεπτοµέρειες και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεµάτων. 

 

Επί του ένατου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 

«Λήψη απόφασης δέσµευσης φορολογηθέντων αποθεµατικών ποσού 1.648.048,45 Ευρώ για 

την κάλυψη του 50% της ίδιας συµµετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο που αφορά 

στην επέκταση της Μονάδας Λιπαντικών και έχει ενταχθεί στον Νόµο 3908/2011 µε συνολική 

επιχορήγηση 2.472.072,67 Ευρώ» αναφέρονται τα ακόλουθα: 

  

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η 

υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 του επενδυτικού σχεδίου της Μονάδας κενού του 

Συγκροτήµατος Λιπαντικών (Vacuum Distillation Unit of the Lubricants Complex) του 

∆ιυλιστηρίου της Εταιρείας συνολικού επιλέξιµου και ενισχυόµενου κόστους 8.240.242,23 

Ευρώ. Η επένδυση θα συµβάλλει στην αύξηση της δυναµικότητας κατεργασίας της εν λόγω 

Μονάδας µε επιπρόσθετα οφέλη τη βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης καθώς και των 

περιβαλλοντικών όρων του ∆ιυλιστηρίου εν γένει. Η χρηµατοδότηση της επένδυσης 

προέρχεται από επιχορήγηση 2.472.072,67 Ευρώ (30% της επενδυτικής δαπάνης), ίδια 

συµµετοχή της Εταιρείας 3.296.096,89 Ευρώ (40% της επενδυτικής δαπάνης) και τραπεζικό 

δανεισµό 2.472.072,67 Ευρώ (30% της επενδυτικής δαπάνης) µέσω της Εθνικής Τράπεζας. 

Υπενθυµίζεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 8ης Ιουνίου 2016 ενέκρινε 

τη δέσµευση φορολογηθέντος αποθεµατικού ποσού Ευρώ 1.648.048,44 που αφορούσε στο 

50% της ίδιας συµµετοχής της Εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη ότι τη συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή είχε υλοποιηθεί το 50% της επένδυσης. 

Η παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη δέσµευση 

φορολογηθέντων αποθεµατικών ποσού Ευρώ 1.648.048,45 που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 

50% της ίδιας συµµετοχής της Εταιρείας δεδοµένου ότι η επένδυση θα ολοκληρωθεί στα τέλη 

∆εκεµβρίου 2018. 

Το συνολικό ποσό φορολογηθέντων αποθεµατικών Ευρώ 3.296.096,89 αφορά στην 

ίδια συµµετοχή της Εταιρείας και δεν δύναται να διανεµηθεί πριν την παρέλευση πέντε (5) 

ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου. Η απόφαση για τη δέσµευση 

φορολογηθέντων αποθεµατικών απαιτείται προκειµένου η Εταιρεία εισπράξει το ποσό της 

επιχορήγησης της επένδυσης. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη δέσµευση 

φορολογηθέντος αποθεµατικού ποσού ΕΥΡΩ 1.648.048,45. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

Μαρούσι, 15 Μαΐου 2018  


