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

ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

 

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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την 24η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV 

Athens Plaza επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ αριθμός 2 – Πλατεία Συντάγματος 

Δήμου Αθηναίων παρατίθενται παρακάτω. 

 

Αναφορικά με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

“Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 

2190/1920 για την:  

 

α)  σύναψη Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders’ Agreement) και τυχόν άλλων 

συμφωνιών μεταξύ της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Α.Ε., της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας Zencharm Holdings Limited και 

άλλων συμβαλλομένων μερών, με την οποία συμφωνούνται οι όροι και 

συμφωνίες λειτουργίας και διοίκησης της εδρεύουσας στην Αγγλία εταιρείας 

Tallon Commodities Limited,  

β)  σύναψη με την ως άνω εταιρεία Zencharm Holdings Limited και με άλλα 

συμβαλλόμενα μέρη του καταστατικού της ως άνω εταιρείας Tallon 

Commodities Limited, 

 

και επιπροσθέτως αναφορικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

“Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 

2190/1920 για την:  

 

α)  σύναψη Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders’ Agreement) και τυχόν άλλων 

συμφωνιών μεταξύ της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Α.Ε., της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας Zencharm Holdings Limited και 

άλλων συμβαλλομένων μερών, με την οποία συμφωνούνται οι όροι και 

συμφωνίες λειτουργίας και διοίκησης της εδρεύουσας στην Σιγκαπούρη 

εταιρείας Tallon PTE LTD,  
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β)  σύναψη με την ως άνω εταιρεία Zencharm Holdings Limited και με άλλα 

συμβαλλόμενα μέρη του καταστατικού της ως άνω εταιρείας Tallon PTE LTD, 

 

το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει τα εξής: 

 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής “ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.”), έχει έλθει σε συμφωνία με την εδρεύουσα στο Λουξεμβούργο 

εταιρεία (412F, Route d’ Esch, L-2086, Luxembourg) υπό την εταιρική επωνυμία 

TALLON GROUP SARL (εφεξής “Ο Πωλητής”), αναφορικά με  

 

 την απόκτηση από την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ποσοστού 38% το οποίο 

ο Πωλητής κατέχει στην εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρεία με την επωνυμία 

Tallon Commodities Limited,  

 

 την απόκτηση από την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.ποσοστού 38% το οποίο ο 

Πωλητής κατέχει στην εδρεύουσα στη Σιγκαπούρη εταιρεία με την επωνυμία 

Tallon PTE LTD.  

 
Η Zencham Holdings Limited, έχει επίσης έλθει σε συμφωνία με τον Πωλητή, 

καθώς και άλλα συμβαλλόμενα μέρη, για:  

 

 την απόκτηση από την Zencham Holdings Limited τελικού ποσοστού 38% 

το οποίο ο Πωλητής κατέχει στην  Tallon Commodities Limited και   

 

 την απόκτηση από την Zencham Holdings Limited τελικού ποσοστού 38% 

το οποίο ο Πωλητής κατέχει στην  Tallon PTE LTD. 

 

Μοναδικός μέτοχος της Zencharm Holdings Limited είναι ο κ. Ιωάννης Β. 

Βαρδινογιάννης, ο οποίος επίσης είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το διεθνοποιημένο χαρακτήρα του κλάδου διύλισης αργού και 

εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. εκτιμά ότι θα έχει 

όφελος από την εν λόγω συμμετοχή της στις Tallon Commodities Limited και 

Tallon PTE LTD, δεδομένου ότι το προσωπικό τους διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία 

στους τομείς διαχείρισης κινδύνων (risk management) και συναλλαγών με 

αντικείμενο χρηματοοικονομικά και χρηματιστηριακά προϊόντα (commodities). 
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Το αντικείμενο των εργασιών της Tallon Commodities Limited και της Tallon PTE 

LTD, περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

 Την παροχή ρυθμιζόμενων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που 

περιλαμβάνουν (αλλά χωρίς να περιορίζονται), τη λήψη και διαβίβαση 

εντολών, την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό άλλων πελατών για προϊόντα 

(commodities) όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς να 

περιορίζονται) των: αργό πετρέλαιο και προϊόντα αργού πετρελαίου, 

ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, ναύλους και άνθρακα, βασικά μέταλλα, 

δικαιώματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

 Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων (risk 

management) μέσω προθεσμιακών συμβολαίων (futures), δικαιωμάτων 

(options) και όλων των ειδών χρηματοοικονομικών συμβολαίων, με τη 

διαμεσολάβηση χρηματιστηριακών εταιρειών, χρηματιστηρίων, οίκων 

εκκαθάρισης ή με τη διενέργεια εκτός κύκλου συναλλαγών (over-the-counter / 

OTC) και 

 Την ενασχόληση με εμπορικές, χρηματιστηριακές και χρηματοοικονομικές ή 

λοιπές δραστηριότητες οι οποίες, κατά την άποψη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας: (i) είναι άμεσα ή έμμεσα συνυφασμένες με το 

αντικείμενο και τον εταιρικό σκοπό της Tallon Commodities Limited και της 

Tallon PTE LTD ή (ιι) κατάλληλες να εξυπηρετήσουν ή να προάγουν την 

ανάπτυξη και τον εταιρικό σκοπό της Tallon Commodities Limited και της 

Tallon PTE LTD, 

 

Οι Συμφωνίες Μετόχων θα επιληφθούν οργανωτικών και διευθυντικών θεμάτων 

λειτουργίας της Tallon Commodities Limited και της Tallon PTE LTD, ώστε να 

αντανακλάται η νέα μετοχική τους σύνθεση, ενώ τα Καταστατικά των δύο εταιρειών 

θα τροποποιηθούν στο πλαίσιο της μεταβολής της μετοχικής τους σύνθεσης.  

 

Το συνολικό τίμημα προς καταβολή από τη  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για την 

απόκτηση ποσοστού 38% στην Tallon Commodities Limited και ποσοστού 38% 

στην Tallon PTE LTD θα ανέλθει σε EUR 456.000. 

 

Προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών που αναφέρθηκαν 

παραπάνω για την απόκτηση ποσοστού 38% στην Tallon Commodities Limited και 
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38% στην Tallon PTE LTD από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., είναι η παροχή 

ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 5 του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Τούτο διότι 

στο μετοχικό κεφάλαιο των παραπάνω εταιρειών θα είναι μέτοχος με 38% η 

Zencham Holdings Limited της οποίας, όπως προαναφέρθηκε, μοναδικός μέτοχος 

είναι ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να δοθεί η ειδική 

άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ. Ν. 2190/1920, να υπεισέλθει η ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στις Συμφωνίες Μετόχων μαζί με την Zencharm Holdings 

Limited και άλλα συμβαλλόμενα μέρη και να συνάψει τις τροποποιήσεις 

Καταστατικού των Tallon Commodities Limited και Tallon PTE LTD. 

 

 

 

Αναφορικά με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

“Τροποποίηση του «Άρθρου 3 – Σκοπός» του Καταστατικού της Εταιρείας – 

διεύρυνση του εταιρικού σκοπού” το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ότι την 

τροποποίηση του Άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας (προσθήκη νέων 

παραγράφων 9, 10 και 11 και αναρίθμηση των προηγούμενων παραγράφων 9-13 σε 

12-16) ως εξής: 

 

Άρθρο 3 

Σκοπός 

 

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι : 

 

1. Η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων παραγωγής και 

επεξεργασίας βενζίνης αυτοκινήτων, ελαφρύ πετρελαίου ντίζελ, φωτιστικού 

πετρελαίου, καυσίμου πετρελαίου, πετρελαίου θερμάνσεως, LPG 

(ρευστοποιημένου, πετρελαϊκού αερίου), ελαίου λιπάνσεως, λιπαντικών υλών, 

λιπαντικών ελαίων, ορυκτελαίων και άλλων προϊόντων πετρελαίου και 

παραγώγων πάσης φύσεως και η ίδρυση μονάδων για τη συσκευασία και 

συντήρησή τους καθώς και η αξιοποίηση των διαφόρων τύπων προϊόντων και 

παραγώγων τα οποία παράγονται ή κατασκευάζονται. 

2. Κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα για την αξιοποίηση ή διάθεση, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 805/729/1970 Απόφαση των Υπουργών 
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Συντονισμού, Οικονομικών και Βιομηχανίας, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 

των παραπάνω προϊόντων και οποιουδήποτε γενικά προϊόντος παραγόμενου 

από την Εταιρεία, όπως γενικότερα προϊόντα και παράγωγα πετρελαίου, 

καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροσκάφη, και η 

ίδρυση συνεργείων επισκευής μηχανών, σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, 

αναψυκτηρίων και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα. 

3. Η διεξαγωγή εργασιών απόκτησης, αγοράς, αποθήκευσης, εισαγωγής, 

εξαγωγής, μεσιτείας, μεταφοράς, πώλησης ή/και διάθεσης ακατέργαστου 

πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου και άλλων 

υδρογονανθράκων, ορυκτών και μεταλλευμάτων, χημικών (τόσο οργανικών 

όσο και ανόργανων) και προϊόντων παραγώγων και υποκαταστάτων αυτών 

και γενικά η διεξαγωγή εργασιών εμπορίας και διανομής όπως και κάθε άλλης 

δραστηριότητας αναγκαίας ή χρήσιμης για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη τέτοιων 

εργασιών. 

4. Η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ατμού και ηλεκτρικής 

ενέργειας, καθώς και λιμενικών, υδραυλικών, αποχετευτικών και άλλων 

συναφών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας 

και άλλων εταιρειών που θα ιδρυθούν ή επιχειρήσεων που συνδέονται ή 

συνεργάζονται με την εταιρεία, καθώς και η παροχή διαφόρων γενικών 

υπηρεσιών προς τις ίδιες εταιρείες, ή τις επιχειρήσεις αυτές. 

5. Η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων βιομηχανικής επεξεργασίας και 

αποθήκευσης LPG, υλικών συσκευασίας και η εμπορία τούτων, καθώς και 

κάθε βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα ή εργασία για το σκοπό αυτό. 

6. Η κατοχή, παροχή άδειας χρήσης ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατοχή και 

εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

διπλωμάτων ή προνομίων ευρεσιτεχνίας (πατέντες), μεθόδων 

επεξεργασίας/προετοιμασίας σχεδίων/μελετών, μεθόδων παραγωγής κ.λ.π. 

7. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρατηρίων διανομής υγρών και 

καυσίμων. 

8. Η διεξαγωγή εργασιών συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης αποβλήτων 

υδρογονανθράκων. 

9. Η ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας με αυτούς 

της κοινωνικής προόδου και αλληλεγγύης, της υψηλής και σταθερής 

οικονομικής ανάπτυξης, της χρήσης άριστων εργασιακών πρακτικών, 

της υπεύθυνης χρήσης φυσικών πόρων και της προαγωγής του 

πολιτισμού και των επιστημών και στα πλαίσια του σκοπού αυτού η 

ανάπτυξη κοινωφελών δραστηριοτήτων 

10. Η υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων που παράγουν ταυτόχρονα 

οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ωφέλεια, με σεβασμό προς 

τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της υπεύθυνης περιβαλλοντικής 

συμπεριφοράς ή ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε 

μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται στον 
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τομέα ανάπτυξης, σχεδιασμού, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας 

και εκμετάλλευσης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής 

ενέργειας, φωτοβολταϊκών πάρκων και σταθμών και κάθε είδους 

ανεμογεννητριών καθώς επίσης και μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης, 

κομποστοποίησης και ενεργειακής αξιοποίησης κάθε είδους 

αποβλήτων και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς 

11. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενδεικτικά δε σε τράπεζες και εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα εν γένει, σε εταιρείες 

επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital), χρηματιστηριακές 

εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 

εταιρείες συμμετοχών (Holding), διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, 

εταιρείες επενδύσεων και εμπορίας κάθε είδους χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και αξιογράφων και παραγώγων αυτών, εταιρείες 

επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εταιρείες συμβούλων διοίκησης 

επιχειρήσεων μηχανογραφικών εφαρμογών, επιχειρήσεις μέσων 

ενημέρωσης, εταιρείες παραγωγής, εμπορίας, προμήθειας και πώλησης 

στην λιανική και χονδρική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες και κάθε είδους πηγές ενέργειας.  

12. Η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής οι οποίες έχουν σκοπούς 

όμοιους, παρεμφερείς, συμπληρωματικούς, ή απλώς χρήσιμους με 

οποιοδήποτε τρόπο, έστω και έμμεσα, για την πραγματοποίηση των σκοπών 

της εταιρείας. 

13. Η παροχή από την εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής, διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού, συντονισμού λειτουργίας και οργάνωσης 

επιχειρήσεων. 

14. Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις/ομίλους επιχειρήσεων 

οποιασδήποτε μορφής, με σκοπούς ανάλογους, παρόμοιους, 

συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο για τη 

πραγματοποίηση, έστω και έμμεσα των σκοπών της εταιρείας, όπως και η 

αντιπροσώπευση άμεσα ή έμμεσα Ελληνικών ή ξένων εταιρειών που έχουν 

παρεμφερείς σκοπούς. 

15. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και σε συνάρτηση με αυτούς, η 

αγορά, εκμίσθωση κινητών και ακινήτων. 

16. Η παροχή από την Εταιρεία τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων ή οποιασδήποτε 

μορφής ασφάλεια (εμπράγματης ή προσωπικής) υπέρ φυσικών ή νομικών 

προσώπων, ή υπέρ εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και γενικά η ενέργεια 

κάθε πράξης που στοχεύει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των ανωτέρω 

σκοπών. 

 

O Όμιλος Εταιρειών ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει παρουσιάσει κατά τα τελευταία έτη σημαντική 

ανάπτυξη, αυξάνοντας παράλληλα την μετοχική αξία των επενδυτών κι ενώ 
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δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον βαθιάς οικονομικής κρίσης. Βασιζόμενη σε 

τρεις κεντρικούς πυλώνες, επιχειρηματικότητα, σεβασμός στο περιβάλλον και 

κοινωνική προσφορά, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αναγνωρίζεται ως η εταιρεία που διακρίνεται 

για την διορατικότητά της να επενδύει έγκαιρα στον ανταγωνιστικό επιχειρηματικό της 

κλάδο, η εταιρεία που υιοθετεί καινοτόμες τεχνολογίες ενισχύοντας την 

παραγωγικότητά της και προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό περιβάλλον, η 

εταιρεία που προσφέρει υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και η εταιρεία 

που υλοποιεί μεγάλα έργα υποστήριξης των κοινωνικών υποδομών. 

 

Με κεντρική στρατηγική επικεντρωμένη στους ανωτέρω αναφερόμενους πυλώνες, η 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανακοίνωσε πρόσφατα την απόκτηση της ΝRG, ενδυναμώνοντας το 

ενεργειακό της αποτύπωμα, εισερχόμενη σε μία νέα αγορά του ενεργειακού κλάδου. 

Ακολουθώντας την καθορισμένη μακροπρόθεσμη στρατηγική του, ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ έχει ξεκινήσει και θα συνεχίσει να επιδιώκει την ενδυνάμωση της εφοδιαστικής 

υποδομής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθιστώντας εφικτή την μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητας των διαφοροποιημένων (μέσω των θυγατρικών εταιρειών) εργασιών 

του. Αξιοποιώντας το υψηλό και συνεχώς διευρυνόμενο επίπεδο της 

αναγνωρισιμότητας των σημάτων του προσφέρει μέσα από τα δίκτυα της AVIN και 

της CORAL, σύγχρονες, αναβαθμισμένες και ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα (τα 

δίκτυα της AVIN και της CORAL, διαθέτουν ήδη έναν σημαντικό αριθμό κατόχων 

εταιρικών και loyalty καρτών). Συνεπής στην διαχρονική και συνεχή ισχυρή κοινωνική 

της παρουσία, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανέλαβε την πλήρη αποκατάσταση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Λυρείου Ιδρύματος, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που 

προκλήθηκαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Επενδύοντας σε νέες 

καινοτόμες τεχνολογίες, διαθέτει σήμερα ένα από τα πλέον σύγχρονα και «καθαρά» 

διυλιστήρια στην Ευρώπη, προσεγγίζοντας με ευαισθησία θέματα που άπτονται της 

προστασίας του περιβάλλοντος (εκπόνηση της έκθεσης Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης σύμφωνα με τα πρότυπα GRI – Global Reporting Initiatives)  

 

Προσηλωμένο στο όραμα ενός ακόμα ισχυρότερου διεθνοποιημένου Ομίλου μέσα 

από την επέκταση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του στους προαναφερόμενους 

τομείς και κλάδους και επιδιώκοντας επιπλέον την επίτευξη συνεργειών με άλλους 

κατά κανόνα συναφείς τομείς, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εκτιμά πως 

κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του Άρθρου 3 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού 

της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, έτσι ώστε να ενσωματώσει προβλέψεις που άρουν τυχόν 

περιορισμούς στην ολοκλήρωση και εφαρμογή των αποφάσεών του.  
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Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την 

τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας για τη διεύρυνση 

του εταιρικού σκοπού. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

Μαρούσι, 3 Οκτωβρίου 2018  


