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Αθήνα, 20 Μαΐου 2008  

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία συνήλθε στις 
20/5/2008 στα γραφεία της, Αργυρουπόλεως 2α, Καλλιθέα, παραβρέθηκαν εννέα μέτοχοι που 
εκπροσωπούσαν 36.141.349 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 
48.705.220, ήτοι το 74,20% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η συνέλευση είχε την 
κατά το νόμο και το καταστατικό αναγκαία απαρτία κι απεφάσισε για όλα τα θέματα της 
ημερησίας διάταξης.  

Ειδικότερα ελήφθησαν ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις: 

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2007 καθώς και οι Εκθέσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

2) Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2007. 

3) Εξελέγησαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τη 
διαχειριστική χρήση 2008, μέλη της εταιρείας “PRICE WATERHOUSE COOPERS S.A.” 

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη :  

Θεόδωρος Φέσσας, Ευτυχία Κουτσουρέλη, Δημήτριος Εφορακόπουλος, Κωνσταντίνος Ρήγας και 
Άννα Γιαννακάκου-Ραζέλου. Από τα ανωτέρω μέλη οι κ.κ. Κωνσταντίνος Ρήγας και Άννα 
Γιαννακάκου-Ραζέλου είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 

5) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και 
προεγκρίθηκε η αμοιβή τους για τη χρήση 2008. 

6) Ανανεώθηκε η άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της 
εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, 
και στο άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας έως την επόμενη Τακτική Γενική 
Συνέλευση της εταιρείας.  

Στην ομιλία του προς τους μετόχους ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Info-Quest, κ. 
Θεόδωρος Φέσσας αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες ανάπτυξης του Ομίλου στην 
πληροφορική, ήτοι :  

1. Στη διατήρηση της ισχυρής θέσης της μητρικής εταιρείας στη διανομή προϊόντων 
πληροφορικής και ενίσχυσή της με την επέκταση στη λιανική πώληση, τόσο ηλεκτρονικά 
μέσω του δικτυακού τόπου www.you.gr όσο και μέσω της αλυσίδας καταστημάτων U, 
τα οποία αναμένεται να φτάσουν στα 70 έως το τέλος του 2008.  

2. Στην επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης του τμήματος έργων της Info-Quest με την 
100% θυγατρική UniSystems, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
πληροφορικής στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. 

Σχετικά με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου, αναφέρθηκε ότι η ACS Courier συνεχίζει 

http://www.you.gr/�


την ανοδική πορεία της, οι ενεργειακές εταιρείες του Ομίλου είναι ακόμη στο στάδιο των 
αρχικών επενδύσεων, ενώ ολοκληρώνεται σύντομα η σταδιακή διακοπή λειτουργίας των 
ζημιογόνων θυγατρικών επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Θ.Φέσσα στα αποτελέσματα του Α΄ Τριμήνου 2008 που θα 
δημοσιευτούν στο τέλος του τρέχοντος μηνός, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 
περίπου € 109 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων σε € 0,2 εκατ.  

 


