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Ανακοινώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP”
(εφεξής η «Εταιρεία») ότι την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε
η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση
του έτους 2020 στα γραφεία της, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23 ου χλμ. Εθνικής Οδού
Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με την από 17.8.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας και, συγκεκριμένα,
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ (με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου 2423581/20.8.2021)
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 20η Αυγούστου 2021.
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά 35.592.093
μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 66.329.127 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και,
συνεπώς, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 53,66%1. Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι
που κατατέθηκαν για έκαστο θέμα ανήλθαν σε 35.592.093, αντιστοιχούσες σε 53,66% επί των
συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.
Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2020 δύνανται να
δημοσιευθούν και να τεθούν υπόψη των μετόχων μετά την πραγματοποίηση του τακτικού
ελέγχου επ’ αυτών. Πλην, όμως, ο ορκωτός ελεγκτής για την χρήση 2020 δεν έχει εκλεγεί
από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία είχε συγκληθεί αναφορικά με την χρήση 2019 (ίδ.
την ανακοίνωση για την αμέσως προηγηθείσα εξ αναβολής Γενικής Συνέλευση). Συνεπώς, το
Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στους μετόχους την αναβολή της συζήτησης και λήψης
απόφασης εφ’ όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καθώς άπαντα συνέχονται
απολύτως με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης εφ’
όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για
την εκ νέου σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
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Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 §1 του Ν. 4548/2018, οι 619.083 ίδιες μετοχές
της Εταιρείας επί συνόλου 66.948.210 μετοχών δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν
έχουν δικαίωμα ψήφου.
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Συγκεκριμένα, υπέρ της αναβολής κατά τα ανωτέρω ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες
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Άγιος Στέφανος, 13.9.2021

2
PV: 3071298.1

συνόλου

των

μετοχών

που

