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

ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

 

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

του Διοικητικού 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 7
η
 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza επί 

της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ αριθμός 2 – Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων 

παρατίθενται παρακάτω. 

 

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

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

και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016) καθώς και των σχετικών 

Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών” αναφέρονται τα εξής: 

 

 Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2016 που περιλαμβάνει τα Δημοσιευμένα 

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

εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του 

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

προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

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 2015 – 2016 παρουσιάζονται στον 
επόμενο πίνακα: 

 

(ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ) 2015 2016 

Κύκλος Εργασιών 5.276.468 4.511.920 
Μείον: Κόστος Πωλήσεων  
         (προ αποσβέσεων) 

4.791.875 3.971.455 

Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) 484.593 540.565 
Μείον: Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 

(προ αποσβέσεων) 
69.371 70.302 

Πλέον: Λοιπά λειτουργικά έσοδα 15.573 52.691 

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και 
Φόρων (EBITDA)  

430.795 522.854 

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων 76.600 75.070 
Κέρδη προ Τόκων & Φόρων 354.195 447.784 
Μείον: Τόκοι (χρεωστικοί μείον πιστωτικοί) 62.397 54.980 

Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων 291.798 392.804 
Μείον: Φόροι 90.694 118.164 

Κέρδη (ζημίες) Χρήσεως μετά α/Φόρους 201.104 274.640 

 
 
 

http://www.moh.gr/
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Τα μεγέθη του ισολογισμού της Εταιρείας την 31.12.2014, 31.12.2015 και 31.12.2016 
παρουσιάζονται στο επόμενο πίνακα:  
 

 

Ισολογισμός (σε εκατ. ΕΥΡΩ) 
 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
    
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 952,5 895,8 879,9 
    
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Αποθέματα 401,9 326,6 458,4 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 233,6 222,1 247,6 
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 268,1 567,7 688,7 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 903,5 1.116,4 1.394,7 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.856,1 2.012,2 2.274,6 

    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 324,9 510,8 706,7 

    
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ + ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ) 

44,4 42,4 40,6 

    
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ    
Μακροπρόθεσμα δάνεια 700,1 856,4 856,4 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 155,9 163,6 1,0 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 856,0 1.020,0 857,3 
    
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
(ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ + ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ) 

630,8 439,0 670,0 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.856,1 2.012,2 2.274,6 
    
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  1,81 0,89 0,24 

 

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

  2014 2015 2016 

USD/EURO    
Τέλος χρήσης 1,21 1,09 1,05 
Μέση ισοτιμία 1,33 1,11 1,11 
    
Dated Brent (USD/bl)    
Τέλος χρήσης 54,98 35,74 54,94 
Μέση τιμή 98,95 52,43 43,73 
    
Επιτόκιο δανεισμού    
Μέσος όρος 5,87% 5,47% 5,39% 
    
Καθαρός Δανεισμός    
Τέλος χρήσης(εκ. EURO) 588 452 169 
Μέσος όρος (εκ. EURO)  631 560 289 

 

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ τη χρήση 2016 ήταν υψηλότερα έναντι 

αυτών της χρήσης 2015 αποτελώντας νέο ιστορικό υψηλό για την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, τα 

Κέρδη προ Φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2016 σε Ευρώ 392,8 εκατ. έναντι 
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Κερδών Ευρώ 291,8 εκατ. τη χρήση 2015 και τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 

Ευρώ 274,6 εκατ. έναντι Κερδών Ευρώ 201,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Η κερδοφορία 

της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε υψηλό επίπεδο λόγω των ενισχυμένων περιθωρίων διύλισης 

(2016: 57,1 USD/MT έναντι 2015: 52,7 USD/MT), του σταθερά ισχυρού USD έναντι του Ευρώ 

(μέση ισοτιμία USD / Ευρώ 2016: 1,11) και της θετικής επίπτωσης από την αποτίμηση 

αποθεμάτων (η τιμή του βαρελιού dated Brent από USD 35,74 στις 31.12.2015 αυξήθηκε σε 

USD 54,94 στις 31.12.2016).  

 

Σε επίπεδο στρατηγικής της Εταιρείας, τη χρήση 2016 η έμφαση επικεντρώθηκε στην 

επίτευξη υψηλού βαθμού απασχόλησης του Διυλιστηρίου, στη διάθεση της παραγωγής 

προϊόντων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο (ο όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2016 

διαμορφώθηκε στο 77,85% των συνολικών πωλήσεων έναντι 76,07% το 2015) και στη 

δημιουργία θετικών ταμειακών ροών (ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της μητρικής 

διαμορφώθηκε στο ιστορικό χαμηλό των Ευρώ 169 εκατ. στις 31.12.2016 από Ευρώ 452 

εκατ. στις 31.12.2015). Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 η Εταιρεία 

πραγματοποίησε με επιτυχία την προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση των μονάδων του 

Διυλιστηρίου της που διήρκεσε ένα μήνα περίπου. Η μικρή μείωση της παραγωγής του 

Διυλιστηρίου τη χρήση 2016 έναντι της χρήσης 2015 (ΜΤ 11,5 εκατ. έναντι ΜΤ 11,8 εκατ.) 

οφείλεται στις εργασίες συντήρησης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Μαίου – 

Ιουνίου 2016. 

 

Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασαν τη χρήση 2016 ανάλογη 

πορεία με αυτά της μητρικής έναντι της χρήσης 2015. Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα Κέρδη 

προ Φόρων διαμορφώθηκαν τη χρήση 2016 σε Ευρώ 428,8 εκατ. έναντι Κερδών Ευρώ 302,8 

εκατ. τη χρήση 2015 και τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους σε Ευρώ 297,8 εκατ. έναντι 

Κερδών Ευρώ 205 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Επισημαίνεται ότι τα ενοποιημένα 

οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2016 ενισχύθηκαν από τη θετική συνεισφορά των 

αποτελεσμάτων των θυγατρικών του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στον τομέα λιανικής 

εμπορίας υγρών καυσίμων.  

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις απλές και ενοποιημένες  

οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 της Εταιρείας και τις σχετικές εκθέσεις  Διοικητικού 

Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή όπως δημοσιεύτηκαν στις 13/3/2017 άνευ τροποποιήσεων.  

  

 

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

“Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της 

παραπάνω χρήσης 2016” αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή 

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 

Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
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εκλαμβανομένων ως σύνολο. Ο τύπος της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή είναι  “Με σύμφωνη 

γνώμη”. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των 

Συμβούλων και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

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

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

  Η υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αντιπροσωπευτική του 

οργανογράμματος της Εταιρείας ενώ παράλληλα εκπροσωπείται σε αυτό ποικιλομορφία 

γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους. Σύντομο 

βιογραφικό των Συμβούλων είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην 

επιλογή: Η Εταιρεία μας / Οργανωτική Δομή / Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ως υποψηφίους για μέλη Δ.Σ. προς εκλογή από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων τους εξής: κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, κ. 

Πέτρο Τ. Τζαννετάκη, κ. Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη, κ. Νίκο Θ. Βαρδινογιάννη, κ. Γεώργιο Π. 

Αλεξανδρίδη, κ. Μιχαήλ – Ματθαίο Ι. Στειακάκη, κ. Θεοφάνη Χρ. Βουτσαρά, κα Νίκη Δ. Στουφή, κ. 

Αντώνη Θ. Θεοχάρη, κ. Αναστάσιο – Ηλία Χρ. Τριανταφυλλίδη. Δύο (2) εκ των υποψηφίων θα 

εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Νόμο 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (διαθέσιμος στη διεύθυνση www.moh.gr, 

επιλογή: Η Εταιρεία μας / Εταιρική Διακυβέρνηση).  

 

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 Διακυβέρνησης της Εταιρείας (διαθέσιμος 

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

η Επιτροπή Ελέγχου βοηθά σημαντικά το Συμβούλιο κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων 

του. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου στην περίπτωση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ χρονολογείται 

από το 1996 και η σημερινή Επιτροπή απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 

 

Τακτικά Μέλη: 

Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Αντώνιος Θ. Θεοχάρης, Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης 

 

Αναπληρωματικό Μέλος: 

Νίκη Διονυσίου Στουφή 

 

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν καλή γνώση του κλάδου διύλισης ενώ το 

μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Α. Θ. Θεοχάρης έχει 

αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η υφιστάμενη Επιτροπή 

Ελέγχου της Εταιρείας εξελέγη με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της 8
ης

 Ιουνίου 2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008 

ο οποίος δεν ισχύει πλέον. 

http://www.moh.gr/
http://www.moh.gr/
http://www.moh.gr/
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Ο πρόσφατος Νόμος 4449/2017 (ΦΕΚ Α’ 7/24.01.2017) επιφέρει σειρά αλλαγών 

αναφορικά με τη σύνθεση που πρέπει να έχει η Επιτροπή Ελέγχου ενώ διευρύνονται 

σημαντικά οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και το εύρος των ελέγχων τους οποίους οφείλει να 

πραγματοποιεί. 

 

Η Γενική Συνέλευση 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 από την ελεγχόμενη 

μονάδα β)  Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε 

αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική γ) Η Επιτροπή 

Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη δ) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην 

πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα.  

 

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

“Έγκριση μερίσματος για τη χρήση 2016” αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2016 ανέρχεται σε Ευρώ 

99.704.682 ή Ευρώ 0,90 ανά μετοχή (η Εταιρεία δεν διαθέτει ίδιες μετοχές) και είναι αυξημένο 

κατά 38,46% έναντι του μερίσματος που διενεμήθη για τη χρήση 2015. Το προτεινόμενο 

συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2016 αντιστοιχεί σε μερισματική 

απόδοση 6,87% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στις 31.12.2016 και 

σε 8,78% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών 

(Volume Weighted Average Price) κατά τη διάρκεια του 2016. 

 

 Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί ως προσωρινό μέρισμα χρήσης 2016 συνολικό 

ποσό Ευρώ 22.156.596 (ή Ευρώ 0,20 ανά μετοχή) το Δεκέμβριο 2016 (ημερομηνία 

αποκοπής δικαιώματος: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 – ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: 

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 – Ημερομηνία έναρξης πληρωμής: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016). 

 

Κατόπιν τούτου  το υπόλοιπο ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2016 

ανέρχεται σε Ευρώ 0,70. Οι προτεινόμενες ημερομηνίες (αποκοπής δικαιώματος, αρχείου 

δικαιούχων, έναρξης πληρωμής) είναι οι κάτωθι: 

 

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017. 

Ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: Τρίτη 27 Ιουνίου 2017. 

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής: Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το συνολικό ποσό 

μερίσματος Ευρώ 0,90/ μετοχή για τη χρήση 2016 και τις σχετικές κατά τα ως άνω ημερομηνίες 

για την καταβολή του υπολοίπου μερίσματος Ευρώ 0,70/ μετοχή για τη χρήση 2016. 

 

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

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

χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών” αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 



 

 6 

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 2017. Και οι δύο (2) Ελεγκτές εργάζονται στην ελεγκτική εταιρεία 

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

Deloitte για τη χρήση 2017, η πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου είναι να υπάρξει μία αύξηση 

της τάξεως του 5% έναντι της χρήσης 2016 (αναφορά στις αμοιβές γίνεται στη σημείωση 7 

των οικονομικών καταστάσεων) δεδομένου ότι το ελεγκτικό έργο αναμένεται αυξημένο λόγω 

των όσων προβλέπονται στο Νόμο 4449/2017 και λόγω της επέκτασης του Ομίλου το 2017. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τους δύο Ορκωτούς 

Ελεγκτές και την αμοιβή της Deloitte Α.Ε. Ορκωτών ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2017. 

 

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης  

«Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση 

αυτών για τη χρήση 2016» αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

 Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας στα εκτελεστικά 

μέλη του Διοικητικού 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 Διοικητικό Συμβούλιο διαφοροποίηση για έγκριση 

από τη Γενική Συνέλευση, αφορά την αμοιβή των δύο Ανεξάρτητων Μη-εκτελεστικών μελών 

του Δ.Σ. καθόσον, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4449/2017, προβλέπεται πρόσθετη 

εργασιακή επιβάρυνση εκ μέρους των ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Η συνολική 

πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις αμοιβές των Συμβούλων για έγκριση 

από τη 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 

   

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις ανωτέρω αμοιβές των 

Συμβούλων για το έτος 2016 και να τις προ-εγκρίνει για το έτος 2017. 

 

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης  

«Διανομή στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρους εκ των καθαρών 

κερδών της χρήσης 2016 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων» 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 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)». 
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Ως επιβράβευση και αναγνώριση στην επίτευξη της κερδοφορίας της χρήσης 2016, 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 8 εκατ., 

στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή μέρους εκ των 

καθαρών κερδών της χρήσης 2016 της Εταιρείας στο προσωπικό και σε μέλη του Δ.Σ. και να 

παράσχει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Δ.Σ. προκειμένου να επιληφθεί των 

διαδικαστικών θεμάτων. 

 

 

Επί του ένατου 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 Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αγορά μέχρι 4.000.000 κοινών ονομαστικών 

μετοχών της Εταιρείας (ποσοστό 3,611% των υφιστάμενων μετοχών) εντός 24μηνου 

χρονικού διαστήματος (από 19 Ιουνίου 2017 μέχρι 31 Μαίου 2019) με ανώτατη τιμή αγοράς 

Ευρώ 15 ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 5 ανά μετοχή. 

 

Οι σχετικές αγορές θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες 

και τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας θα το επιτρέπουν. 

 

Το Διοικητικό 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 Δ.Σ. προκειμένου αυτό να 

καθορίσει τις σχετικές λεπτομέρειες και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων. 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

Μαρούσι, 15 Μαΐου 2017  


