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Για τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας η ορθή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί βασική
προϋπόθεση για τη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους της και για τη διαφύλαξη του
εταιρικού συµφέροντος. Οι εφαρµοζόµενες από την Εταιρεία αρχές και πρακτικές
αποτυπώνονται στο Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας και σε άλλους
Κανονισµούς και πολιτικές της Εταιρείας που ρυθµίζουν τις επιµέρους λειτουργίες της.
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Η Εταιρεία, ως εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, εφαρµόζει τις αρχές και ειδικές
πρακτικές για εισηγµένες εταιρείες που προβλέπει ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
(Κώδικας) που καταρτίστηκε και εκδόθηκε µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Επιχειρήσεων &
Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) ο οποίος είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στη διεύθυνση
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELΙKO_JAN2011.pdf και τηρεί τις διατάξεις του µε
τις εξαιρέσεις και αποκλίσεις που αναφέρονται κατωτέρω υπό Β.
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Η Εταιρεία τελεί σε πλήρη συµµόρφωση µε τη σχετική εθνική νοµοθεσία (ν. 2190/1920, ν.
3016/2002, ν. 3693/2008, ν. 3873/2010 ν. 3884/2010 ), τις διατάξεις και τους κανονισµούς
καθώς και τις εσωτερικές εταιρικές της αξίες που αποσκοπούν στην επίτευξη της
µακροπρόθεσµης ανάπτυξης της επιχείρησης και έχει προσαρµοστεί στα οριζόµενα από το
θεσµικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης.
Εξαιρετικά, ως προς ορισµένες Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα ΣΕΒ υφίστανται ορισµένες
εξαιρέσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι αυτού καθώς και ορισµένες αποκλίσεις, για τις οποίες
ακολουθεί σύντοµη ανάλυση και επεξήγηση των λόγω που τις δικαιολογούν:
(i)

Η Εταιρεία, ως εισηγµένη εταιρεία µικρότερου µεγέθους σύµφωνα µε τον ορισµό που
παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι του Κώδικα ΣΕΒ,
από την εφαρµογή
κάποιων από των πρακτικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Κώδικα.
Συγκεκριµένα εκ των πρακτικών αυτών, η Εταιρεία δεν εφαρµόζει την ειδική πρακτική
Α.ΙΙΙ (3.1) περί σαφούς διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων του Προέδρου από εκείνες
του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, την ειδική πρακτική Α.VΙΙ (7.1) περί αξιολόγησης του
Προέδρου του ∆.Σ., την ειδική πρακτική Β.Ι (1.5) περί ανάπτυξης και εφαρµογής
πολιτικής για την πρόσληψη εξωτερικών ελεγκτών σχετικά µε την παροχή µη
ελεγκτικών υπηρεσιών και την επίβλεψη της εφαρµογής της και την ειδική πρακτική
∆.ΙΙ (2.3) περί παροχής πληροφοριών των Γενικών Συνελεύσεων στην αγγλική.
Η Εταιρεία αποκλίνει από τις παρακάτω αναφερόµενες ειδικές πρακτικές του Κώδικα,
οι οποίες αφορούν κυρίως στην διαδικασία ανάδειξης υποψήφιων µελών του ∆.Σ.
στην λειτουργία και αξιολόγηση αυτού καθώς και τη διαδικασία καθορισµού των
αµοιβών του ∆.Σ. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να εναρµονισθεί µε τις εν
λόγω πρακτικές εν όψει της εκλογής νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την επικείµενη
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, λόγω λήξεως της θητείας του εν
ενεργεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 30/06/2011. Συγκεκριµένα, τα ως άνω αφορούν
τις παρακάτω Ειδικές πρακτικές:
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: η Εταιρία έχει (ήδη από το 2009) συστήσει Επιτροπή Ανθρώπινου
∆υναµικού και Αµοιβών δυνάµει της υπ’ αριθµ. 854/ 16.3.2009 Απόφασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της, µε την οποία εγκρίθηκε και ο Κανονισµός Λειτουργίας της εν λόγω
Επιτροπής. Η Εταιρία εξετάζει το ενδεχόµενο να τροποποιήσει τον ως άνω Κανονισµό
Λειτουργίας, ώστε στις αρµοδιότητες της να συµπεριληφθεί α) η υποβολή
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υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆Σ και β) η προετοιµασία προτάσεων προς το ∆Σ
αναφορικά µε τις αµοιβές των Εκτελεστικών Μελών ∆Σ.

•

Ειδικές Πρακτικές 4.2 και 4.3: Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να συµµορφωθεί
µε τις εν λόγω πρακτικές κατά την επικείµενη διαδικασία ανάδειξης των υποψήφιων
µελών του ∆.Σ. και προτίθεται να ενηµερώσει τα µέλη του ∆Σ µε επιστολή που θα τους
αποσταλεί κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους για τις υποχρεώσεις/δεσµεύσεις τους
που απορρέουν από αυτές.

•

Ειδικές Πρακτικές 5.4, 5.5 και 5.6: Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει το ενδεχόµενο οι
σχετικές προβλέψεις να περιληφθούν στον αναθεωρηµένο Κανονισµό Λειτουργίας της
Επιτροπής Ανθρωπίνου ∆υναµικού και Αµοιβών (βλ. σχόλιο υπό ειδική πρακτική 1.2
Μέρους Α)

•

Ειδική Πρακτική 6.1, 6.2 και 6.3: Εν όψει της επικείµενης εκλογής νέου ∆Σ, η
∆ιοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να συντάξει και να υιοθετήσει Κανονισµό Λειτουργίας
∆Σ καθώς και να διορίσει εταιρικό Γραµµατέα σύµφωνα µε τις ειδικές πρακτικές 6.2 και
6.3 του Κώδικα.

•

Ειδικές Πρακτικές 7.1, 7.2, 7.3: ∆εν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό
την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆Σ και των Επιτροπών του. Η διαδικασία
αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει του µεγέθους και της οργανωτικής δοµής της
Εταιρίας.
Μέρος Γ

•

Ειδική πρακτική 1.4, 1.7 και 1.8 (βλ. σχόλιο υπό ειδική πρακτική 1.2 Μέρους Α
ανωτέρω).

Γ. Ειδικές Πρακτικές οι οποίες υπερβαίνουν τις ισχύουσες νοµοθετικές απαιτήσεις
περί εταιρικής διακυβέρνηση
Η Εταιρεία εφαρµόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του
νόµου (δηλ. του Ν. 3016/2002, του Ν. 3693/2008 αρ. 37 καθώς και του Κ.Ν. 2190/1920 στα
σηµεία που καλύπτει σχετικά θέµατα) κατά τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο Παράρτηµα V
του Κώδικα ο οποίος είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στη διεύθυνση
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELΙKO_JAN2011.pdf
και
υπό
τις
εξαιρέσεις/αποκλίσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
∆. Πληροφοριακά στοιχεία για τη Γενική Συνέλευση και τα δικαιώµατα των
Μετόχων
1. Αρµοδιότητα Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για κάθε θέµα που προβλέπεται από τις
εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις και τα ειδικότερα αναφερόµενα στο
Καταστατικό της Εταιρείας. Οι νόµιµες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και
τους διαφωνούντες µετόχους.
2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην
περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της
έδρας, τουλάχιστον µία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ µηνών
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από τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του
δήµου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων διευκολύνουν την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων
των µετόχων, οι οποίοι ενηµερώνονται για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη
συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων
ηµερήσιας διάταξης, και των δικαιωµάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση.
Αναλυτικότερα σχετικά µε την προετοιµασία της Γ.Σ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920, η Εταιρεία αναρτά στον ιστότοπό της είκοσι (20) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά µε:
• την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων,
• τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του
δικαιώµατος εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής
ερωτήσεων, καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά
µπορούν να ασκηθούν,
• τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου
και τα χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου,
• την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων
σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν
συνοδευτικών εγγράφων,
• τον προτεινόµενο κατάλογο υποψήφιων µελών του ∆.Σ. και τα βιογραφικά τους
(εφόσον υπάρχει θέµα εκλογής µελών), και
• το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την
ηµεροµηνία της σύγκλησης.

3. Συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση- Αντιπροσώπευση
1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε µέτοχος
που εµφανίζεται µε την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι
κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν την ηµεροµηνία
της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά την
έναρξη της τέταρτης (4ης) ηµέρας πριν από την ηµεροµηνία της Επαναληπτικής Γενικής
Συνέλευσης. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει την δέσµευση των
µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Ο µέτοχος µπορεί
να διορίσει αντιπρόσωπο εφόσον το επιθυµεί.
2. Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του
∆.Σ. καθώς και οι Πρόεδροι των Επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρίστανται στη
Γενική Συνέλευση των µετόχων, προκειµένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενηµέρωση
επί θεµάτων που τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν
οι µέτοχοι. Επιπλέον, στην Γενική Συνέλευση των µετόχων παρίσταται και ο ∆ιευθυντής
Εσωτερικού Ελέγχου και ο τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας.
3. ∆ιαδικασία συµµετοχής και ψήφου µέσω αντιπροσώπου
Ο µέτοχος συµµετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω
αντιπροσώπων. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα
νοµικά πρόσωπα/µέτοχοι µπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά
πρόσωπα. Σε περίπτωση που µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες
εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, αυτός µπορεί να ορίσει
διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό
αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους µετόχους µπορεί να ψηφίζει
διαφορετικά για κάθε µέτοχο.
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∆εν παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής των µετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης
του δικαιώµατος ψήφου µε ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο
διεξαγωγής της, καθώς και η δυνατότητα διορισµού και ανάκλησης αντιπροσώπου µε
ηλεκτρονικά µέσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το καταστατικό της
Εταιρείας. Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας παρέχεται η
δυνατότητα συµµετοχής εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των
µετόχων µε την εκ των προτέρων αποστολή στους µετόχους των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων µε τα θέµατα αυτά, υπό τη
διαδικασία που ορίζει ο νόµος και τη σχετική υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί. Ο
διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως, κοινοποιείται δε
στην Εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία
συνεδρίασης της συνέλευσης. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισµό αντιπροσώπου
θα είναι διαθέσιµο στους µετόχους σε έγχαρτη µορφή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Μετόχων της Εταιρείας (Αγίας Μαρίνας, 19002, Παιανία, Αττικής, τηλ. 210-66.91.121), και
σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lavipharm.gr).
Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη
της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να
είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο
αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του µετόχου.
Σύγκρουση συµφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:
α) µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα που
ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν,
β) µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου
που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που
ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή
άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο που ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας,
σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’.
δ

)

4. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας των µετόχων
4.1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας µπορούν να ζητήσουν:
i.
τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το
οποίο υποχρεούται να ορίσει ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να
απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία
επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση
περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης.
ii.
την εγγραφή στην ηµερήσια διάταξη
Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη
συγκληθεί, πρόσθετων θεµάτων, µε αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια
διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη
Γενική Συνέλευση.
iii.
τη διάθεση στους µετόχους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχεδίων αποφάσεων για θέµατα που έχουν
περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, µε αίτησή
τους που πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.
iv.
την αναβολή από τον πρόεδρο της συνέλευσης, µία µόνο φορά, της λήψης
αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας
ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων,
η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την
χρονολογία της αναβολής.
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v.

vi.

την ανακοίνωση στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, των ποσών που,
κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του διοικητικού
συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα
πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρείας µε αυτούς
σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 39 παρ. 4 του κ.ν.
2190/1920.
την λήψη απόφασης επί θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης δια ονοµαστικής
κλήσεως.

4.2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, µε αίτησή τους που υποβάλλεται στην
Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την
παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων
και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να
αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 39
παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
4.3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την
πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
προβλεπόµενα στο άρθρο 39 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.
Για όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να
αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά
την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος, η οποία πιστοποιείται από την προσκόµιση
βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της
µετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.
5. ∆ιαθέσιµα έγγραφα και πληροφορίες
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συµπεριλαµβανοµένης της
Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, της διαδικασίας για την άσκηση δικαιώµατος ψήφου
µέσω αντιπροσώπου, των εντύπων διορισµού και ανάκλησης αντιπροσώπου, των σχεδίων
αποφάσεων για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιµα σε έγχαρτη µορφή
στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αγίας Μαρίνας, 19002, Παιανία,
Αττικής, τηλ. 210-6691121) από όπου οι µέτοχοι µπορούν να λαµβάνουν αντίγραφα.
Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, ο συνολικός αριθµός των υφιστάµενων µετοχών και
δικαιωµάτων ψήφου είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.lavipharm.gr).
6. Πρόεδρος- Γραµµατέας Γενικής Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ένας εκ των Αντιπροέδρων ή εάν και αυτοί κωλύονται, ο
πρεσβύτερος των παρόντων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει της Γενικής
Συνελεύσεως των µετόχων προσωρινώς, εκλέγοντας ένα ή δύο γραµµατείς µεταξύ των
παρισταµένων µετόχων µέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των
µετόχων που δικαιούνται να συµµετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό
Προεδρείο αυτής, αποτελούµενο από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραµµατείς που
εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων καθίσταται διαθέσιµη στον
ιστότοπο της Εταιρείας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη Γενική Συνέλευση των
µετόχων στην ελληνική γλώσσα.
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Ε. Πληροφοριακά στοιχεία για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
1. Σύνθεση – Θητεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αθανάσιος Λαβίδας,
Νικόλαος Χούλης,
Τάνια-Παναγιώτα Βρανοπούλου
Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα
∆ηµήτριος Γκέρτσος
Λητώ Ιωαννίδου
Οδυσσέας Κυριακόπουλος,
Μηνάς Τάνες,
Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος
•

•

•
•
•

Εκτελεστικό Μέλος,
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
Εκτελεστικό Μέλος,
Αναπληρωτής ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σύµβουλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σύµβουλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σύµβουλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σύµβουλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σύµβουλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σύµβουλος

Η εταιρία διοικείται από ∆.Σ. απαρτιζόµενο από τρία (3) έως εννέα (9) µέλη
εκλεγόµενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Μέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο.
Η θητεία των µελών του ∆.Σ. είναι τριετής και δύναται να παραταθεί µέχρι την
τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του
έτους λήξεως της θητείας του µη δυνάµενη πάντως να υπερβεί την τετραετία.
Σύµβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι και ελεύθερα
ανακλητοί.
Η θητεία του παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 30 Ιουνίου 2011.
Τα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρατίθενται
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.lavipharm.gr) και έχουν ως ακολούθως:

Αθανάσιος Λαβίδας
Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Γεννηµένος στην Αθήνα, ο Θανάσης Λαβίδας αναλαµβάνει τη διοίκηση του Οµίλου
Lavipharm το 1976. Είναι Πρόεδρος του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδας-Η.Π.Α. και
µέλος ∆.Σ. σε διµερή συµβούλια, των οποίων ο στόχος είναι η ανάπτυξη και σύσφιξη των
επιχειρηµατικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδας και των αντίστοιχων χωρών. Είναι επίσης
Επίτιµος Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηµατιών (Ε.ΕΝ.Ε.). Τέλος, είναι
Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
(Σ.Ε.Β.) και µέλος ∆.Σ. από το 2000, ενώ παράλληλα είναι Επικεφαλής ∆ιεθνών ∆ράσεων
του Συνδέσµου. Έχει διδακτορικό δίπλωµα (PhD) στη Φαρµακευτική Χηµεία από το
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Είναι κάτοχος Master και Bachelor of Science στη Χηµεία από το
Πανεπιστήµιο Ludwig Maximillian του Μονάχου, καθώς και κάτοχος MBA από το Institut
Superieur de Marketing et de Management στο Παρίσι.
Νικόλαος Χούλης
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., Aνεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει διδακτορικό στη Φαρµακευτική από το Πανεπιστήµιο του
Λονδίνου. Εκλέχθηκε Μέλος του ∆.Σ. της Lavipharm AE το Φεβρουάριο του 1999. Έχει
διατελέσει καθηγητής Φαρµακευτικής στα Πανεπιστήµια του Χιούστον και W.Va. (Medical
Center) από το 1965 έως το 1979. Είναι διδάκτωρ και οµότιµος καθηγητής της
Φαρµακευτικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1979 και διετέλεσε κοσµήτωρ του
τµήµατος Φαρµακευτικής για οκτώ χρόνια. Είναι σύµβουλος του διεθνούς οργανισµού WHO
από το 1973 και Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαπνιστικής Εταιρίας από το 1988. Είναι µέλος
του ∆.Σ. της Ελληνικής Αντικαρκινικής εταιρίας και Πρόεδρος του Ριζαρείου Ιδρύµατος.
Υπήρξε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Φαρµακευτική Εκπαίδευση στην
Ευρώπη (1989-1993) και είναι µέλος του ∆.Σ. του Ελληνικού Ιδρύµατος Καρδιολογίας
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(ΕΛΙΚΑΡ). Έχει συγγράψει 24 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων, καθώς και 160 επιστηµονικές
εκδόσεις.

Τάνια Βρανοπούλου
Αναπληρωτής ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Οικονοµικά στο London School of Economics και
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο INSEAD. 'Αρχισε την καριέρα της στο Marketing της
Johnson & Johnson Ελλάς και ήρθε στη Lavipharm το 1987 σαν Marketing Manager
Καλλυντικών. Προήχθη το 1990 σε ∆ιευθύντρια Marketing και Business Development µε
κύριο αντικείµενο τη διεθνή δραστηριότητα του Οµίλου. Tο 1994 έγινε ∆ιευθύντρια
Licensing και Εταιρικών Υποθέσεων, ενώ το 1998 ανέλαβε τα καθήκοντα της Αντιπροέδρου
Εταιρικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης Εργασιών του Οµίλου. Από το 2002 έως το 2007
διετέλεσε Εκτελεστική Γενική ∆ιευθύντρια, ενώ από το 2008 ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή
∆ιευθύνουσας Συµβούλου.
Βάνα Λαβίδα
Σύµβουλος, µη εκτελεστικό µέλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε οικονοµικά στο Deree College και έχει MBA από το
Πανεπιστήµιο La Verne. .. Υπήρξε ιδρυτικό µέλος του συλλόγου "Ελπίδα" (Σύλλογος Φίλων
Παιδιών µε Καρκίνο), όπου διετέλεσε Γενική Γραµµατέας για επτά συναπτά έτη. Είναι
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου "MDA ΕΛΛΑΣ" (Σωµατείο για τη
φροντίδα των ατόµων µε Νευροµυϊκές Παθήσεις) από την ίδρυσή του. . Τέλος, είναι µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Φίλων της Εθνικής Πινακοθήκης.
∆ηµήτριος Γκέρτσος
Σύµβουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957 και σπούδασε οικονοµικά στο Williams College των ΗΠΑ.
Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος από το Harvard Business School για το
πρόγραµµα Management Development. Ξεκίνησε την καριέρα του στο τµήµα Marketing της
Procter & Gamble στη Γενεύη. Στη συνέχεια (1983-1998) ανέλαβε τα καθήκοντα του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου και κατόπιν του Προέδρου της Χηµικής Βιοµηχανίας ΒΙΟΧΡΩΜ
Α.Ε. Συµµετείχε, από το 1988, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Φαρµακευτικής Βιοµηχανίας
∆ΑΜΒΕΡΓΗΣ Α.Ε. της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος (1996-1997).
Μέχρι το 2005, κατείχε την θέση του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΑΦΟΙ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ Α.Ε. Παράλληλα, επί σειρά ετών συµµετείχε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Καπνοβιοµηχανίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., της ALPHA ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε. και του
Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ). Από το 2000 δραστηριοποιείται στον χώρο
ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.
Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος
Σύµβουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει διδακτορικό δίπλωµα (PhD) στη ∆ιοικητική Επιστήµη από το
University of Pennsylvania των ΗΠΑ. Είναι κάτοχος Master από το Universite de Paris και
Bachelor of Arts από το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Έχει εργαστεί διεθνώς στον
επιστηµονικό και επιχειρηµατικό χώρο. Στην Ελλάδα, διετέλεσε Ειδικός Σύµβουλος του
Πρωθυπουργού και Σύµβουλος Οργάνωσης και Οικονοµικών σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις
και πολυεθνικές εταιρείες. Έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Οργάνωση
του Κράτους και Project Management), της οποίας υπήρξε ιδρυτικό µέλος, στο ∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης (∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Οργάνωση και Πολιτική Οικονοµία).
Επίσης, δίδαξε επί σειρά ετών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Συστήµατα Λήψης
Αποφάσεων και ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων). Σήµερα διδάσκει στο µεταπτυχιακό
πρόγραµµα του Στρατηγικού Προγραµµατισµού και Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τα Προγράµµατα Επιστηµονικών Ερευνών του
Ινστιτούτου Ερευνών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ευρωπαϊκής
Ενοποίησης. Έχει δηµοσιεύσει µελέτες σε θέµατα οργάνωσης, οικονοµικής µεθοδολογίας και
οικονοµικής σκέψης σε επιστηµονικά περιοδικά, στον ηµερήσιο Τύπο και στο διαδίκτυο.
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Μιλά άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά.

Λητώ Ιωαννίδου
Σύµβουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι κάτοχος των πτυχιακών τίτλων Bachelor of Commerce
(1975) και Master of Business Administration (1978) από το McGill University του Καναδά.
Ξεκίνησε τη καριέρα της στη Citibank Ελλάδας όπου παρέµεινε για 22 χρόνια (1978-2000)
και κατείχε ανώτατες θέσεις ευθύνης µε το βαθµό της Αντιπροέδρου και εναλλακτικά ως
Deputy Market Manager, Country Risk Manager, Local Corporate / Corporate Finance Head)
και ως Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Σιτι-Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (19982000). ∆ιετέλεσε επίσης Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Γενική ∆ιευθύντρια του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (2001-2005) όπως και Πρόεδρος της Audit Committee (Ελεγκτικής
Επιτροπής) και Μέλος της Working Committee (Ανώτατης Επιτροπής αρµόδιας για την
χάραξη και τήρηση ενιαίας στρατηγικής των µελών της) της Οµοσπονδίας των Ευρωπαϊκών
Χρηµατιστηρίων (FESE). Το 2006, ίδρυσε την «Λητώ Ιωαννίδου & ΣΙΑ, Σύµβουλοι
Επιχειρήσεων» που εξειδικεύεται σε θέµατα άντλησης κεφαλαίων, αναδιάρθρωσης χρεών,
επιχειρηµατικής στρατηγικής, εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Οδυσσέας Κυριακόπουλος
Σύµβουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και σπούδασε Μηχανικός Μεταλλείων στην Αυστρία και την
Αγγλία, και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στη Γαλλία. Είναι Πρόεδρος της S&B Βιοµηχανικά
Ορυκτά Α.Ε. και της Μοτοδυναµική Α.Ε.E. καθώς και. µέλος του ∆.Σ. της LAMDA
DEVELOPMENT ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και
Αντιπρόεδρος της Business Europe (Ευρωπαϊκή ΄Ενωση Βιοµηχανικών και Εργοδοτικών
Οργανώσεων). Είναι Ειδικός Απεσταλµένος της BusinessEurope για τις Ευρωµεσογειακές
υποθέσεις.
Μηνάς Τάνες
Σύµβουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών.
Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή
Έρευνα και διπλώµατος για το Πρόγραµµα Executive Development από το IMEDE της
Ελβετίας. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1966 στο Κέντρο Έρευνας Βιοµηχανίας Σιδήρου και
Χάλυβα της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ από το 1970-1973 εργάστηκε στην Esso Pappas ως
Ανώτατο Στέλεχος Χρηµατοδότησης Προγραµµατισµού και Μελετών. Το 1973 ξεκίνησε την
θητεία του στην Αθηναϊκή Ζυθοποιεία στη θέση του Οικονοµικού ∆ιευθυντή. Από το 1976
µέχρι τον Οκτώβριο 2005 κατείχε τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ενώ από τότε έχει
αναλάβει καθήκοντα Προέδρου.
Πέραν της συµµετοχής τους στο ∆Σ της Εταιρίας, οι λοιπές επαγγελµατικές δεσµεύσεις
των Μελών ∆Σ (συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε
εταιρίες και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) είναι οι ακόλουθες:

Όνοµα
•
Αθανάσιος Λαβίδας

Νικόλαος Χούλης
Τάνια-Παναγιώτα Βρανοπούλου

•

Λοιπές Επαγγελµατικές ∆εσµεύσεις
Εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. των εταιρειών του
Οµίλου Lavipharm
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. του Συνδέσµου Επιχειρήσεων
και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.)

•

Μέλος ∆.Σ Ελληνικής Αντικαρκινικής εταιρείας

•

Μέλος
∆.Σ.
του
Ελληνικού
Ιδρύµατος
Καρδιολογίας
• Εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. των εταιρειών του
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Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα

•
•

∆ηµήτριος Γκέρτσος
Λητώ Ιωαννίδου

•
•
•

Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

•
•
•
•

Μηνάς Τάνες

•
•
•
•

Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος

Οµίλου Lavipharm
Πρόεδρος ∆.Σ. του Σωµατείου «MDA ΕΛΛΑΣ»
Μέλος ∆.Σ. των Φίλων της Εθνικής Πινακοθήκης
----∆ιαχειρίστρια της «Λητώ Ιωαννίδου ΜΕΠΕ»
Μέλος ∆.Σ. της Μ.Ι Μαϊλλης
Μέλος ∆.Σ. της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Ε.
Πρόεδρος ∆.Σ της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Μέλος ∆.Σ. του ALBA
Μέλος
∆.Σ.
του
Σωµατείου
για
την
Επιχειρηµατικότητα των νέων (ΣΕΝ)
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. (µη εκτελεστικός) της Alpha
Bank
Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. της ELBISCO ΑΒΕΕ
Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος ∆.Σ. της ERICSSON
HELLAS A.E.
Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος ∆.Σ. της FOOD PLUS
A.E.
Καθηγητής στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του
Στρατηγικού Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

2. Εκλογή – Αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
• Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των
µετόχων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Τα µέλη του ∆ιοικητικού
συµβουλίου µπορεί να είναι µέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιµα και
ελεύθερα ανακλητά. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα
υπόλοιπα µέλη µπορούν, κατά την κρίση τους, είτε να εκλέξουν νέα µέλη σε
αντικατάσταση µελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της
Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών, εφόσον τα
εναποµείναντα µέλη είναι τουλάχιστον έξι (6).
• Σε περίπτωση που τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µειωθούν κάτω από έξι (6),
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της
θητείας του µέλους ή των µελών που αντικαθίστανται τουλάχιστον µέχρι του αριθµού
των έξι (6).
• Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τα
εκλεγέντα µέλη, ακόµα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια
διάταξη.
3. Συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αµέσως µετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώµα,
εκλέγοντας από τα µέλη του έναν Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους καθώς
επίσης και έναν ή περισσότερους ∆ιευθύνοντες και Εντεταλµένους Συµβούλους και
αναπληρωτές τους. Καθήκοντα Γραµµατέως µπορεί να αναθέσει σε ένα από τα µέλη
του ή σε τρίτο.
• Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, ενώ τον
Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αντικαθιστά ένας (1) Σύµβουλος οριζόµενος από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

9

4. Σύγκληση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, µε
πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες
πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε
σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων
επιτρέπεται µόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά
που ο νόµος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Κατ’ εξαίρεση,
µπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στην Ελλάδα, στους δήµους Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
και στο εξωτερικό, στις πρωτεύουσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όπου
αλλού δραστηριοποιείται η Εταιρία ή οποιαδήποτε συνδεδεµένη µε την Εταιρία
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα
ή το εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα
τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη
λήψη αποφάσεων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη
τηρουµένων των προϋποθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.
• Εντός της χρήσης του 2010 πραγµατοποιήθηκαν είκοσι έξη (26) συνεδριάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι παρουσίες κάθε µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις
συνεδριάσεις του κατά τη χρήση 2010 εµφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ονοµατεπώνυµο
Αθανάσιος Λαβίδας
Νικόλαος Χούλης
Τάνια-Παναγιώτα Βρανοπούλου
Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα
∆ηµήτριος Γκέρτσος
Λητώ Ιωαννίδου
Οδυσσέας Κυριακόπουλος,
Μηνάς Τάνες,
Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος

Αριθµός Συνεδριάσεων
που παρέστη
αυτοπροσώπως
26
26
26
24
26
26
26
25
23

Αριθµός Συνεδριάσεων
που παρέστη δι’
αντιπροσώπου
-------------------

5. Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση µελών – Πρακτικά Συνεδριάσεων
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι
παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό τουλάχιστον τα µισά συν ένα από τα µέλη
του, ποτέ όµως δεν επιτρέπεται ο αριθµός των µελών του που είναι παρόντα να είναι
µικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθµός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν
κλάσµα.
• Σύµβουλος απών ή κωλυόµενος µπορεί να αντιπροσωπεύεται σε µία ή περισσότερες
συνεδριάσεις του Συµβουλίου µόνο από άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον
οποίο ορίζει αυτός µε έγγραφη εξουσιοδότηση [συµπεριλαµβανοµένης και της
αποστολής µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεγράφηµα, τηλεοµοιοτυπία (telefax)]
απευθυνόµενη προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Κανένας σύµβουλος δεν µπορεί να
αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συµβούλους.
• Οι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
και αντιπροσωπευµένων µελών αυτού.
• Κάθε σύµβουλος έχει µία ψήφο στο Συµβούλιο, σε περίπτωση όµως που
αντιπροσωπεύει απόντα σύµβουλο, έχει και την ψήφο εκείνου. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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•

•

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ακόµα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά
σε ειδικό βιβλίο, που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα.
Ύστερα από αίτηση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να
καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο βιβλίο αυτό
καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευοµένων κατά τη
συνεδρίαση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον κατά το άρθρο 10 παρ. 2 του
Καταστατικού
αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα πρακτικών εκδίδονται επισήµως από τα
πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

6. Εξουσία- Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των
εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέµα που αφορά την Εταιρία και
ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το νόµο είτε από το
Καταστατικό έχει αρµοδιότητα η Γενική Συνέλευση.
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παράλληλα µε την αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και
µε την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3156/2003, δικαιούται να αποφασίζει
την έκδοση οµολογιακών δανείων.
7. Ανάθεση αρµοδιοτήτων ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε συµβούλους ή τρίτους
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία
των µελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων
ή µερικών από τα δικαιώµατά του και τις εξουσίες που σχετίζονται µε τη διοίκηση,
διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν
τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι µέλη του. Ο τίτλος και η αρµοδιότητα καθενός από τα
πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το
διορισµό τους.
8. Υποχρεώσεις µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι ∆ιευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της
Εταιρείας απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς προηγούµενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης για
δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, είτε µόνοι είτε σε συνεργασία µε τρίτους,
πράξεις που υπάγονται σε όλους ή µερικούς από τους επιδιωκόµενους σκοπούς της
Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεµφερείς µε τους σκοπούς αυτούς ή να µετέχουν ως
οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση
παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωµα αποζηµίωσης και
εφαρµόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920.

ΣΤ. Επιτροπές της Εταιρείας
Η Εταιρία ήδη από το Μάρτιο του 2009 έχει προβεί µε Απόφαση του ∆ιοικητικού της
Συµβουλίου (Απόφαση ∆Σ υπ’ αριθµ. 854/16.3.2009) στη σύσταση δύο επιπλέον επιτροπών
(πέραν της Επιτροπής Ελέγχου) οι οποίες επιβοηθούν το έργο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
διασφαλίζουν την αντικειµενικότητα και αξιοπιστία των αποφάσεών του. Οι νέες Επιτροπές
που συστάθηκαν είναι: Επιτροπή Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Επιτροπή Ανθρωπίνου
∆υναµικού και Αµοιβών. Με την ίδια ως άνω Απόφαση ∆Σ, υιοθετήθηκαν και οι αντίστοιχοι
Κανονισµοί Λειτουργίας των ως άνω Επιτροπών. Συγκεκριµένα:
1)
Επιτροπή Ελέγχου
Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη κκ Λητώ Ιωαννίδου,
Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος και Νικόλαος Χούλης. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η κα
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Λητώ Ιωαννίδου. Ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου ο οποίος είναι διαθέσιµος
και στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.lavipharm.gr ) έχει ως ακολούθως:
«Κανονισµός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου
Ι. Σκοπός
Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή διαρκούς υποστήριξης στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την ενάσκηση των εποπτικών αρµοδιοτήτων του και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι των µετόχων, της επενδυτικής
κοινότητας και τρίτων,
ιδιαιτέρως όσον αφορά στην διαδικασία υποβολής
οικονοµικών αναφορών (financial reporting process) και, ειδικότερα, σχετικά µε:
(i) την ακεραιότητα όλων των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του
Οµίλου και άλλων οικονοµικών στοιχείων και πληροφοριών που δηµοσιεύει η
Εταιρία,
(ii) την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων ελέγχου της Εταιρίας,
συµπεριλαµβανοµένων των µηχανισµών ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων
και
(iii) τη συµµόρφωση της Εταιρίας µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς.
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ελέγχου δεν φέρει καµία
επιπλέον ευθύνη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας
καθώς και για την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτές. Τη σχετική ευθύνη φέρουν η ∆ιοίκηση της Εταιρίας και οι εξωτερικοί
ορκωτοί ελεγκτές.
ΙΙ. Σύνθεση
Η Επιτροπή αποτελείται από τρία µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
η πλειοψηφία των οποίων (περιλαµβανοµένου και του Προέδρου της) πρέπει να
είναι ανεξάρτητα. Η σύνθεση της Επιτροπής ορίζεται µε απόφαση του ∆Σ της
Εταιρίας, η οποία ορίζει και τον Πρόεδρό της. Η θητεία των µελών της Επιτροπής
είναι ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα.
ΙΙΙ. Καθήκοντα και Αρµοδιότητες
Η Επιτροπή θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρµοδιότητες:
1.
Υποβάλλει προτάσεις προς το ∆Σ για το διορισµό των εξωτερικών
ελεγκτών (ορκωτών ελεγκτών) για την Εταιρία και τον Όµιλο, για την ελεγκτική
αµοιβή καθώς και κάθε θέµα που αφορά στην απασχόλησή του µετά το διορισµό
του από τη Γενική Συνέλευση.
2.
Παρακολουθεί και ελέγχει την ανεξαρτησία, την αποτελεσµατικότητα και
την αντικειµενικότητα της λειτουργίας των εξωτερικών ελεγκτών (ιδίως όσον
αφορά την τυχόν παροχή άλλων µη ελεγκτικών εργασιών προς την Εταιρία και τον
Όµιλο και το εύλογο της αµοιβής τους).
3.
Εξετάζει τις οικονοµικές καταστάσεις πριν την υποβολή τους στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο, εστιάζοντας την επισκόπησή της κυρίως σε:
- Τυχόν αλλαγές στις λογιστικές µεθόδους και πρακτικές
- Εκτιµήσεις της διοίκησης για σχηµατισµό προβλέψεων και άλλα θέµατα που
απαιτούν κατ’ εξοχήν αξιολόγηση και µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τις
οικονοµικές καταστάσεις
- Οποιεσδήποτε σηµαντικές ή ασυνήθεις συναλλαγές που είχαν ουσιαστική
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις και τον τρόπο γνωστοποίησής τους
- Σηµαντικές αλλαγές που επιβλήθηκαν από τον εξωτερικό ελεγκτή
- Υποθέσεις για τη συνεχή λειτουργία της Εταιρίας
- Συµµόρφωση µε τα λογιστικά πρότυπα
- Συµµόρφωση µε το νοµικό και χρηµατιστηριακό θεσµικό πλαίσιο, ιδίως
αναφορικά µε την έκδοση και γνωστοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων
4.
Εποπτεύει τους εσωτερικούς ελεγκτές της Εταιρίας (αρ. 7 παρ. 2 Ν.
3016/2002). Παρακολουθεί και ελέγχει την επάρκεια, ανεξαρτησία και
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αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
συµπεριλαµβανοµένης της επάρκειας ή µη της ασφάλειας και ελέγχου των
πληροφοριακών συστηµάτων.
5.
Βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της
Εταιρίας και φροντίζει ώστε να διασφαλίζονται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις και
συνθήκες που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία της. Ειδικότερα,
διασφαλίζει στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου:
- Τη δυνατότητα πρόσβασης σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, στο σύνολο της
ηλεκτρονικής ή έντυπης πληροφορίας της Εταιρείας, σε χώρους εγκαταστάσεων και
σε οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για τη διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου.
- Τη δυνατότητα πρόσκλησης Εξωτερικών εµπειρογνωµόνων ή συµβούλων για την
παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών.
- Τη διαρκή εκπαίδευση σε νέα συστήµατα και τις τρέχουσες εξελίξεις των
ελεγκτικών προτύπων, µεθοδολογιών και τεχνικών εσωτερικού ελέγχου
προκειµένου οι Εσωτερικοί Ελεγκτές να διατηρούν και να βελτιώνουν την
επαγγελµατική τους ικανότητα.
6.
∆ιασφαλίζει το συντονισµό µεταξύ των Εσωτερικών και των Εξωτερικών
Ελεγκτών, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
7.
∆ιερευνά οποιαδήποτε δραστηριότητα εµπίπτει στο πλαίσιο λειτουργίας
της και λαµβάνει από οποιοδήποτε στέλεχος της ∆ιοίκησης ή υπάλληλο
οποιαδήποτε απαραίτητη πληροφορία.
IV. Συνεδριάσεις – Λήψη αποφάσεων
1. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου διακρίνονται σε:
• Τακτικές, οι οποίες πραγµατοποιούνται (4) τέσσερις φορές το χρόνο µετά
την έκδοση των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων και πριν την
δηµοσίευσή τους.
• Έκτακτες, οι οποίες πραγµατοποιούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο και µετά
από εισήγηση οποιουδήποτε µέλους της Επιτροπής προς τον Πρόεδρό της.
2. Η Επιτροπή τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει τακτικά
αναφορές στο ∆.Σ. Είναι δυνατή η συνεδρίαση µέσω τηλεοπτικής ή
τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.
3. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρό της. Η
πρόσκληση θα είναι έγγραφη (περιλαµβανοµένου email) και θα περιλαµβάνει
τον τόπο, την ώρα και την ηµεροµηνία συνεδρίασης.
4. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται σε
αυτήν ο Πρόεδρος και ένα ακόµη µέλος. ∆εόντως συγκληθείσα συνεδρίαση της
Επιτροπής στην οποία υπάρχει απαρτία είναι αρµόδια να ασκεί όλες ή
οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες της Επιτροπής.
5. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται η πλειοψηφία των
παρόντων µελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου της Επιτροπής.
6. Η Επιτροπή µπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε µέλος του
∆.Σ., στέλεχος Εταιρίας ή θυγατρικής του Οµίλου ή άλλο πρόσωπο, το οποίο
κρίνεται αρµόδιο να την συνδράµει στην εκτέλεση των καθηκόντων της (χωρίς
δικαίωµα ψήφου). Όταν προσκαλεί εκτελεστικά µέλη ∆Σ της Εταιρίας, η
Επιτροπή θα ενηµερώνει σχετικά τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
της Εταιρίας.
V. Ετήσια Ανασκόπηση/Απολογισµός
Η Επιτροπή προβαίνει σε ετήσια Ανασκόπηση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου
της Εταιρίας και υποβάλλει σχετική έκθεση στο ∆.Σ. Στην ως άνω Ανασκόπηση,
περιλαµβάνεται και ο ετήσιος απολογισµός του έργου της Επιτροπής.
VI. Τρόποι και µέσα άσκησης αρµοδιοτήτων
1. Για τον τρόπο άσκησης των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής, δύνανται να
θεσµοθετούνται, µε απόφαση του ∆Σ και µετά από σχετική εισήγηση της
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Επιτροπής, διαδικασίες, οι οποίες θα προσαρτώνται στον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρίας.
2. Η Επιτροπή δύναται να χρησιµοποιεί µετά από έγκριση του ∆Σ της Εταιρίας,
εξωτερικούς συµβούλους για την άσκηση των καθηκόντων της.
3. Η Εταιρία είναι υποχρεωµένη να παρέχει στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες, στοιχεία, αποφάσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της.
4. Προς τον σκοπό αυτό διασφαλίζεται η ανεµπόδιστη πρόσβασή της Επιτροπής
Ελέγχου σε όλες τις βασικές πληροφορίες και αρχεία της Εταιρίας.
VII. Ισχύς – ∆ιαδικασία Τροποποίησης
Ο Κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµεροµηνία έγκρισής του από το ∆Σ της
Εταιρίας. Ο Κανονισµός επανεξετάζεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο, και
τροποποιείται οποτεδήποτε µε απόφαση του ∆Σ της Εταιρίας µετά από εισήγηση
της Επιτροπής Ελέγχου.»

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 6 φορές µέσα στο 2010, ως εξής:
• 15-1-2011 µε την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «Υ.Ε.Ε.»)
• 29-3-2011 µε την Υ.Ε.Ε., την Οικονοµική ∆/νση και τους Ορκωτούς Ελεγκτές
• 26-5-2011 µε την Οικονοµική ∆/νση
• 21-7-2011 µε την Υ.Ε.Ε.
• 26-8-2011 µε την Υ.Ε.Ε,, την Οικονοµική ∆/νση και τους Ορκωτούς Ελεγκτές
• 25-10-2011 µε την Υ.Ε.Ε. και την Οικονοµική ∆/νση
Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου συµµετείχαν στις συνεδριάσεις ως εξής:
• Λητώ Ιωαννίδου, 6/6
• Νίκος Χούλης: 5/6 (εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο την 6η φορά)
• Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος: 5/6

2)
Επιτροπή Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Μέλη της Επιτροπής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης είναι τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη κκ
Μηνάς Τάνες, ∆ηµήτρης Γκέρτσος και Οδυσσέας Κυριακόπουλος και το µη εκτελεστικό µέλος
κα Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα. Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης είναι ο κ.
Μηνάς Τάνες. Ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης έχει ως
ακολούθως:
«Κανονισµός Λειτουργίας Επιτροπής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Ι. Σκοπός
Σκοπός της Επιτροπής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης είναι η διασφάλιση της
συµµόρφωσης της Εταιρίας µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο επί θεµάτων
διακυβέρνησης καθώς και της εφαρµογής βέλτιστων διεθνών πρακτικών
διακυβέρνησης για την Εταιρία και τον Όµιλο, µε στόχο την προστασία του
συµφέροντος και την αύξηση της µακροπρόθεσµης αξίας της Εταιρίας.

διαρκούς
εταιρικής
εταιρικής
εταιρικού

ΙΙ. Σύνθεση
Η Επιτροπή αποτελείται από τρία τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων (περιλαµβανοµένου και του Προέδρου της)
πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Η σύνθεση της Επιτροπής ορίζεται µε απόφαση του ∆Σ
της Εταιρίας, η οποία ορίζει και τον Πρόεδρό της. Η θητεία των µελών της Επιτροπής
είναι ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα.
ΙΙΙ. Καθήκοντα και Αρµοδιότητες
Η Επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρµοδιότητες:
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1. Παρακολούθηση των τάσεων και βέλτιστων διεθνών πρακτικών σε θέµατα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και υποβολή προτάσεων
προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρίας, µε σκοπό την αποδοτικότερη και αντικειµενικότερη
λειτουργία του.
2. Έλεγχος της εκάστοτε σύνθεσης, λειτουργίας και διαδικασιών λήψης
αποφάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε σκοπό τη διαρκή συµµόρφωσή
του µε το κανονιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες αρχές εταιρικής
διακυβέρνησης. Ειδικότερα, ανάµεσα στα καθήκοντα της Επιτροπής είναι η
παρακολούθηση κάθε τυχόν µεταβολής στην κατάσταση, τις σχέσεις και τις
επαγγελµατικές διασυνδέσεις των µελών ∆Σ, η οποία (µεταβολή) θα µπορούσε
να έχει επίπτωση στην πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας τους.
3. Εξέταση ενδεχόµενων συγκρούσεων συµφερόντων µελών του ∆.Σ. µε αυτά
της Εταιρίας συµπεριλαµβανοµένων και συναλλαγών µελών του ∆.Σ. ή
συνδεόµενων µε αυτά προσώπων µε τις εταιρίες του Οµίλου.
4. Ανασκόπηση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης των σηµαντικότερων
θυγατρικών εταιριών του Οµίλου.
5. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων εργασιών στο πλαίσιο του παρόντος
Κανονισµού µετά από σχετικό αίτηµα του ∆.Σ. ή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
των Βέλτιστων Πρακτικών Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
IV. Συνεδριάσεις – Λήψη αποφάσεων
1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως, καθώς και κάθε
άλλη φορά που κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό της. Η Επιτροπή τηρεί
πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει σχετικά αναφορές στο ∆.Σ.
Είναι δυνατή η συνεδρίαση µέσω τηλεοπτικής ή τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.
2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της. Η
πρόσκληση θα είναι έγγραφη (περιλαµβανοµένου email) και θα περιλαµβάνει
τον τόπο, την ώρα και την ηµεροµηνία συνεδρίασης.
3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται σε
αυτήν ήµισυ πλέον ενός των µελών της περιλαµβανοµένου του Προέδρου
αυτής. ∆εόντως συγκληθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής στην οποία υπάρχει
απαρτία είναι αρµόδια να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες
της Επιτροπής.
4. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται η πλειοψηφία των
παρόντων µελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου της Επιτροπής.
5. Η Επιτροπή µπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε µέλος
του ∆.Σ., στέλεχος Εταιρίας ή θυγατρικής του Οµίλου ή άλλο πρόσωπο, το
οποίο κρίνεται αρµόδιο να την συνδράµει στην εκτέλεση των καθηκόντων
της. Όταν προσκαλεί εκτελεστικά µέλη ∆Σ της Εταιρίας, η Επιτροπή θα
ενηµερώνει σχετικά τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
Εταιρίας.
V. Ετήσια Ανασκόπηση/Απολογισµός
Η Επιτροπή προβαίνει σε ετήσια ανασκόπηση του πλαισίου εταιρικής
διακυβέρνησης και υποβάλλει σχετική έκθεση στο ∆.Σ. Η ανασκόπηση αυτή
περιλαµβάνει τυχόν προτάσεις τροποποίησης του οργανογράµµατος της Εταιρίας
και του Οµίλου, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισµού ή του Καταστατικού της
Εταιρίας. Στην ως άνω Ανασκόπηση, περιλαµβάνεται και ο ετήσιος απολογισµός
του έργου της Επιτροπής.»

3)

Επιτροπή Ανθρωπίνου ∆υναµικού και Αµοιβών
Μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνου ∆υναµικού και Αµοιβών είναι τα ανεξάρτητα µη
εκτελεστικά µέλη κκ Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος και Μηνάς
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Τάνες. Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνου ∆υναµικού και Αµοιβών είναι ο κ. Οδυσσέας
Κυριακόπουλος. Ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανθρωπίνου ∆υναµικού και
Αµοιβών ο οποίος έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.lavipharm.gr)
έχει ως ακολούθως:
«Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανθρώπινου ∆υναµικού και Αµοιβών
Ι. Σκοπός
Σκοπός της Επιτροπής Ανθρωπίνου ∆υναµικού και Αµοιβών είναι η υποβοήθηση του
έργου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας σχετικά µε τη διασφάλιση της
χρηστής διοίκησης της Εταιρίας µέσω της επιλογής, ανάδειξης, αξιολόγησης και
αµοιβής των ανωτάτων στελεχών και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της επιχείρησης.
Η Επιτροπή παρακολουθεί και συµβουλεύει τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας σε θέµατα που
αφορούν την πολιτική και τις διαδικασίες ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναµικού του
Οµίλου µέσω της προσέλκυσης, επιλογής προσωπικού υψηλού µορφωτικού,
επαγγελµατικού και ηθικού επιπέδου, παροχής κινήτρων, διατήρησης, αξιολόγησης
και εξέλιξης στελεχών.
ΙΙ. Σύνθεση
Η Επιτροπή αποτελείται από τρία τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων (περιλαµβανοµένου και του Προέδρου της)
πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Η σύνθεση της Επιτροπής ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.
της Εταιρίας, η οποία ορίζει και τον Πρόεδρό της. Η θητεία των µελών της Επιτροπής
είναι τριετής, ταυτόσηµη µε τη θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΙΙΙ. Λειτουργία
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή Αναπληρώτρια ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Εταιρίας θα
έχει ρόλο Εισηγητή στην Επιτροπή (χωρίς να µετέχει στη σύνθεσή της). Ειδικότερα, ο
Εισηγητής θα υποβάλλει έγγραφες προτάσεις σχετικά µε θέµατα αρµοδιότητας της
Επιτροπής. Οι προτάσεις του Εισηγητή θα συζητούνται από την Επιτροπή, η οποία
προτείνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, προκειµένου να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.
Καθήκοντα Γραµµατείας της Επιτροπής καλύπτονται από τη ∆ιευθύντρια Ανθρώπινων
Πόρων.
ΙV. Καθήκοντα και Αρµοδιότητες
Η Επιτροπή θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρµοδιότητες:
1. ∆ηµιουργία και τακτική ανασκόπηση πολιτικών και διαδικασιών:
a. αξιολόγησης, πρόσληψης και απόλυσης των ανώτατων εκτελεστικών και
διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας και των σηµαντικότερων θυγατρικών
εταιριών του Οµίλου,
b. παροχής κινήτρων (µέσω καταβολής bonus, άλλων παροχών, stock option
plans κλπ) στο ανθρώπινο δυναµικό της Εταιρίας και του Οµίλου,
c. διαρκούς εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναµικού
της Εταιρίας και του Οµίλου και γενικά ανάπτυξής του και
d. συστήµατα διαδοχής για τα ανώτατα στελέχη που διασφαλίζει διαχρονικά την
εύρυθµη λειτουργία της Εταιρίας.
2. Εξέταση των αµοιβών των ανώτατων εκτελεστικών και διευθυντικών στελεχών της
Εταιρίας και των σηµαντικότερων θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου καθώς και του
Προέδρου, του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και του Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου.
3. Ανασκόπηση, σε τακτική βάση, των τάσεων που επικρατούν στην αγορά σχετικά µε
τις αµοιβές διευθυντικών στελεχών και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων.
4. Επεξεργασία και υποβολή προς έγκριση στο ∆.Σ. Κώδικα ∆εοντολογίας και
Συµπεριφοράς για το σύνολο των εργαζοµένων του Οµίλου και ανασκόπηση της
εφαρµογής του.
5. Ανασκόπηση του Κανονισµού Εργασίας του Οµίλου και της εφαρµογής του, σε στενή
συνεργασία µε το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και το ∆ιευθυντή Ανθρώπινων Πόρων,
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ώστε να συµβαδίζει µε τις αξίες και τη στρατηγική της Εταιρίας σε θέµατα ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναµικού.
6. Ετήσια Έκθεση Ανθρώπινου ∆υναµικού του Οµίλου, που συντάσσεται από το
∆ιευθυντή Ανθρώπινων Πόρων
7. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων εργασιών στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού µετά
από σχετικό αίτηµα του ∆.Σ. ή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των βέλτιστων πρακτικών
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
V. Συνεδριάσεις – Λήψη αποφάσεων
1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως και τηρεί πρακτικά των
συνεδριάσεών της.
2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρό της όποτε υπάρχει
ανάγκη.
3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται σε αυτήν
ήµισυ πλέον ενός των µελών της και είναι δυνατό να γίνει η συνεδρίαση µέσω
τηλεοπτικής ή τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.
4. Στη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων µελών
της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.
5. Η Επιτροπή µπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε µέλος του ∆.Σ.,
στέλεχος Εταιρίας ή θυγατρικής του Οµίλου ή άλλο πρόσωπο, το οποίο κρίνεται
αρµόδιο να την συνδράµει στην εκτέλεση των καθηκόντων της.
VI. Ετήσια Ανασκόπηση /Απολογισµός
Η Επιτροπή ενηµερώνει το ∆.Σ. στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση και υποβάλει
Ετήσια Έκθεση Απολογισµού του έργου της».
Η Επιτροπή Ανθρωπίνου ∆υναµικού και Αµοιβών συνεδρίασε µία φορά κατά το έτος 2010,
την 22/03/2010. Παρόντες κατά τη συνεδρίαση αυτή ήταν ο Πρόεδρός της κ. Οδυσσέας
Κυριακόπουλος και ο κ. Μηνάς Τάνες. Η Επιτροπή πραγµατοποίησε µία ανασκόπηση των
πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας σε θέµατα πρόσληψης και αξιολόγησης του
ανθρώπινου δυναµικού της και των τάσεων που επικρατούν στην αγορά σχετικά µε τις
αµοιβές διευθυντικών στελεχών και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων.

Ζ. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Η Εταιρεία, έχοντας σαν γνώµονα την κατά το δυνατόν µέγιστη διασφάλιση των
συµφερόντων των µετόχων της, ακολουθώντας το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που
συστήνεται από τον Κώδικα προσαρµοσµένο στις ανάγκες της, έχει αναπτύξει και διαρκώς
βελτιώνει και αναβαθµίζει ένα Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), το οποίο αποτελεί το
σύνολο των καταγεγραµµένων ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών που καλύπτουν όλο
το φάσµα των καθηµερινών λειτουργιών και διαδικασιών της Εταιρείας.
Ειδικότερα, όσον αφορά τόσο τις παραγωγικές, όσο και τις οικονοµικές και λοιπές λειτουργίες
της Εταιρείας, εφαρµόζεται ένα σύστηµα δικλείδων ασφαλείας που προλαµβάνει ή ανιχνεύει
εγκαίρως ουσιώδεις αποκλίσεις µε σκοπό να διασφαλίσει την αξιοπιστία των οικονοµικών
καταστάσεων, την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών και την
συµµόρφωση µε νόµους και κανονισµούς.
Με βάση συγκεκριµένα κριτήρια σηµαντικότητας (ποσοτικά και ποιοτικά) εντοπίζονται οι
σηµαντικές περιοχές και δραστηριότητες καθώς και οι εταιρίες του οµίλου που θα πρέπει να
ενταχθούν στο εύρος του συστήµατος. ∆ηµιουργούνται οι διαδικασίες, ορίζονται οι
αρµοδιότητες και οι πολιτικές και σχεδιάζονται σηµεία ελέγχου που εφαρµόζονται σε συνεχή
βάση από τη ∆ιοίκηση και το προσωπικό.
Το ∆Σ είναι εκείνο που έχει την τελική ευθύνη για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας και της επάρκειας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου.
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Υπεύθυνοι για τον έλεγχο της τήρησης του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου είναι: α) η
Επιτροπή Ελέγχου και β) η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.
a. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έχει συσταθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας και λειτουργεί µε βάση τα Πρότυπα για την Επαγγελµατική
Εφαρµογή Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, το ν.
3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και το ν. 3693/2008 περί εναρµόνισης της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ.
Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί µε βάση τον «Κανονισµό Λειτουργίας Επιτροπής
Ελέγχου», ο οποίος έχει εγκριθεί από το ∆Σ της Εταιρείας και Βασικός σκοπός της
είναι να συνεπικουρεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην επίβλεψη της ποιότητας,
επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του ΣΕΕ και διαχείρισης κινδύνων.
b. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) λειτουργεί επίσης µε τον τρόπο που
ορίζεται από τα Πρότυπα για την επαγγελµατική εφαρµογή Εσωτερικού Ελέγχου του
Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
5/204/14.11.2000 και από το ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση. Υπάγεται
διοικητικά στον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας και λειτουργικά
στην Επιτροπή Ελέγχου και µέσω αυτής στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Η ευθύνη της ΥΕΕ είναι να εκφράσει την γνώµη της για το πλέγµα των διαδικασιών
εσωτερικού ελέγχου της κάθε ελεγχόµενης περιοχής βασιζόµενη στον έλεγχο που θα
πραγµατοποιήσει, όπως προκύπτει από το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου. Το ετήσιο
πρόγραµµα ελέγχου, όπως εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου και το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας, είναι αποτέλεσµα µιας µεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνων
που τυχόν αντιµετωπίζει η Εταιρεία καθώς και αξιολόγησης του συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου που ακολουθείται.
Η ΥΕΕ οργανώνεται και λειτουργεί µε βάση τον εγκεκριµένο «Κανονισµό Λειτουργίας
∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου», ενώ αρµοδιότητες και ευθύνες της είναι ενδεικτικά
οι παρακάτω:
• Προσδιοριµός των ελεγκτικών αναγκών της Εταιρείας και κατάρτιση του
ελεγκτικού πλάνου και χρονοδιαγράµµατος.
• Παρακολούθιση της εφαρµογής και συνεχούς τήρησης των διαδικασιών,
πολιτικών και ελεγκτικών µηχανισµών που έχουν θεσµοθετηθεί από το ∆Σ και την
∆ιοίκηση της Εταιρείας και η διενέργεια ελέγχων για την αξιολόγηση της
επάρκειας και αποτελεσµατικότητας όλων των συστηµάτων και διαδικασιών.
• ∆ιενέργεια όλων των σχετικών ελέγχων που απορρέουν από τη Νοµοθεσία περί
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
• Παρακολούθιση της ορθής εφαρµογής του λογιστικού σχεδίου και των κανόνων
συγκέντρωσης, επεξεργασίας, διαχείρησης και ασφαλούς φύλαξης στοιχείων και
πληροφοριών καθώς και η επαλήθευση της εγκυρότητας των λογιστικών
στοιχείων και των παραγόµενων καταστάσεων.
• Σύνταξη εκθέσεων προς την ∆ιοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου για τα
αποτελέσµατα των ελέγχων.
∆ιαχείριση Κινδύνου (Risk Management): η δραστηριότητα αυτή αφορά την
ολοκληρωµένη προσέγγιση των κινδύνων που αντιµετωπίζει η Εταιρεία µε στόχο την
αναγνώριση τους, τον υπολογισµό τους και τέλος τη διαχείριση τους. Καλύπτει τον πιστωτικό
κίνδυνο (κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου), τον κίνδυνο ρευστότητας, αυτόν των συνθηκών
αγοράς, τον επιχειρηµατικό κίνδυνο, καθώς και τον λειτουργικό κίνδυνο (κίνδυνοι
διαδικασιών, εγκαταστάσεων κ.λ.π.)
Το σύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων και το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας δίνουν
σηµαντική έµφαση στην αποφυγή ή άµβλυνση κινδύνων που απορρέουν από τις
δραστηριότητές της.

Η. Αναφορά σε πληροφοριακά στοιχεία (γ), (δ), (στ), (η) και (θ) της παρ.1 του
άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ
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Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου εµπεριέχονται σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 στην Επεξηγηµατική Έκθεση, η οποία αποτελεί τµήµα της
Ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και παρατίθεται ανωτέρω.
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