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Η λειτουργία κατά το 2010 του Διοικητικού 
Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της 
Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Ορι-
σμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνη-
σης και η ατομική συνεισφορά κάθε μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου στο έργο τους 
αξιολογήθηκε από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, με τη συμπλήρωση ειδικού 
αναλυτικού ερωτηματολογίου, το οποίο έχει 
καταρτίσει η Εταιρική Γραμματέας. Το ερω-
τηματολόγιο είναι κατανεμημένο σε πέντε 
( 5) ενότητες ( Ηγεσία Προέδρου, Σύνθεση- 
Αποτελεσματικότητα, Λειτουργία- Εργασίες 
Δ.Σ,Υπευθυνότητα- Λογοδοσία- Επικοινωνία 
με Μετόχους και Λειτουργία – Εργασίες 
Επιτροπών).  Στο τέλος του ερωτηματολογίου 
δίνεται η δυνατότητα ατομικής αξιολόγησης 
και βαθμολογίας κάθε μέλους, με βαθμό από 
1 μέχρι 4, ανάλογα με την απόδοσή του και 
τη συνεισφορά του στο έργο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Επιτροπών.  

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται 
ανωνύμως και αποστέλλεται στην Εταιρική 
Γραμματέα.  

Η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και 
Εταιρικής Διακυβέρνησης παρουσίασε στο 
Διοικητικό Συμβούλιο τα εξαχθέντα από 
τις απαντήσεις συμπεράσματα και υπέβαλε 
συγκεκριμένες προτάσεις για την περαιτέρω 
βελτίωση της λειτουργίας και της απόδο-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Επιτροπών.

Επίσης , τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου προέβησαν σε αξιολόγηση της 
απόδοσης του Προέδρου κατά τη διάρκεια 
συνεδρίασής τους , χωρίς την παρουσία του 
Προέδρου και των εκτελεστικών μελών του.  

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
κατά το 2010

Το 2010, σύμφωνα με σχετική προέγκριση 
της Γενικής Συνέλευσης της 18.5.2010, οι 
αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Επιτρο-
πής Αμοιβών και της Επιτροπής Ορισμού 
Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης 
παρέμειναν ίδιες με αυτές του 2009. Ειδικότε-
ρα, στα 14 µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 
καταβλήθηκε ως αμοιβή για τη συµµετοχή 
τους σε αυτό, συνολικό ακαθάριστο ποσό 
268.800 ευρώ, ήτοι καθαρό ποσό 174.720 
ευρώ (€ 12.480 για κάθε μέλος). Για τη συμμε-
τοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
ανωτέρω Επιτροπές, καταβλήθηκε επιπλέον 
αμοιβή, ως εξής : 

Στα τρία μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, συ-
νολικό μικτό ποσό 38.400 ευρώ, ήτοι καθαρό 
ποσό 24.960 ευρώ (€ 8.320 για κάθε μέλος).  

Στα τρία μέλη της Επιτροπής Αμοιβών, συνο-
λικό μικτό ποσό 19.200 ευρώ, ήτοι καθαρό 
ποσό 12.480 ευρώ (€ 4.160 για κάθε μέλος).  

Στα τρία μέλη της  Επιτροπής Ορισμού Υπο-
ψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, συνο-
λικό μικτό ποσό 19.200 ευρώ, ήτοι καθαρό 
ποσό 12.480 ευρώ (€ 4.160 για κάθε μέλος).

Οι ετήσιες αποδοχές για το 2010 των πέντε 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που 
παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας, η πρόσθετη 
αμοιβή (bonus) που έλαβαν για την επίτευξη 
στόχων του 2009 και ο αριθμός δικαιωμάτων 
προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) 
που τους χορηγήθηκε το 2010, αποφασίστη-
καν από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από 
σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών, 
με βάση την απόδοσή τους και την επίτευξη 
συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων. 

Οι ετήσιες αποδοχές του Προέδρου του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκαν, επίσης, 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από 
σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και 
αφού προηγουμένως είχε αξιολογηθεί η από-

δοσή του κατά την εκτέλεση του έργου του 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επισημαίνεται 
ότι ο Πρόεδρος ουδέποποτε έχει μετάσχει σε 
προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαί-
ρεσης αγοράς μετοχών  (stock options) και 
ως εκ τούτου δεν του χορηγήθηκαν το 2010  
σχετικά δικαιώματα.

Οι µισθοί και οι πάσης φύσης ακαθάριστες 
αποδοχές του Προέδρου και των πέντε εκτε-
λεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου 
που παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την 
Εταιρία  και τον Όμιλο , µε σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας, ανήλθαν κατά τη χρήση 2010, 
σε συνολικό ποσό 2.007.822,74 ευρώ. Στους 
ανωτέρω  καταβλήθηκε επίσης συνολικό 
ποσό ευρώ 311.192 λόγω συµµετοχής τους 
στη διανοµή κερδών της χρήσης 2009. 

Στα πέντε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου  χορηγήθηκαν επίσης δικαιώμα-
τα προαίρεσης αγοράς 58.500 μετοχών της 
Εταιρίας, στο πλαίσια του Προγράμματος  Χο-
ρήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς 
Μετοχών που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων της 3.6.2010. Τα εν λόγω 
δικαιώματα θα ωριμάσουν, υπό τις αυστηρές 
συνθήκες του εν λόγω Προγράμματος (βλ. 
περιγραφή του κατωτέρω), μετά την πάροδο 
τριετίας, δηλαδή το 2013. 

Το 2009, αντί δικαιωμάτων προαίρεσης 
αγοράς μετοχών, με τη σύμφωνη γνώμη 
της Επιτροπής Αμοιβών, είχαν χορηγηθεί 
σε αυτούς δικαιώματα πρόσθετης έκτακτης 
αμοιβής, η οποία θα συνδέεται με την τιμή 
και την απόδοση της μετοχής της Εταιρίας, 
κατά το χρόνο ωρίμανσής τους, δηλαδή το 
Νοέμβριο 2011, οπότε και θα δικαιούνται, 
υπό πρoϋποθέσεις να ασκήσουν το σύνολο ή 
μέρος των χορηγηθέντων δικαιωμάτων. 

Το 2010,  τα πέντε εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου άσκησαν συνολικά 
9.235 δικαιώματα προαίρεσης αγοράς κοινών 
μετοχών της Εταιρίας, με τιμή αγοράς 4 
ευρώ ανά μετοχή, ενώ το 2009 είχαν ασκήσει 
δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 7.800 κοινών 
μετοχών της Εταιρίας, με τιμή αγοράς 4 ευρώ 

ανά μετοχή. 

Τέλος, σύμφωνα με πρακτική που προτείνει 
ο Kώδικας Εταιρικής Διακυβένησης που 
εφαρμόζει η Εταιρία, ανακοινώνονται οι αμοι-
βές που έλαβαν, το 2010, δύο εκτελεστικά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  οι  κ.κ. 
Δημήτριος Παπαλεξόπουλος και Αλεξάνδρα 
Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, για τη 
συμμετοχή τους ως ανεξάρτητα μη εκτελε-
στικά μέλη σε διοικητικά συμβούλια άλλων 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
εταιριών. Ειδικότερα: 

O κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος έλαβε 
καθαρό ποσό 9.633 ευρώ, ως αμοιβή για τη 
συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της τράπεζας  EFG EUROBANK ERGASIAS και 
καθαρό ποσό 5.200 ευρώ ως αμοιβή για τη 
συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της εταιρίας LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

H κ. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-
Μπενοπούλου έλαβε καθαρό ποσό 28.710 
ευρώ για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  και καθαρό ποσό 8.000 ευρώ 
για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της εταιρίας FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.  
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