
 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της Εταιρείας «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.»  ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020, 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε., σε συμμόρφωση προς τη διάταξη 

του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της Εταιρείας. 

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη 

εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία  

α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, 

καθώς και την επίτευξη των στόχων της,  

β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και  

γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα 

εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.  

Ενόψει των ανωτέρω και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών, πραγματοποιήθηκαν 

συσκέψεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς 

την παρουσία των εκτελεστικών μελών. 

Στόχος των συσκέψεων αυτών ήταν η συζήτηση της επίδοσης των εκτελεστικών μελών αλλά 

και η γενικότερη αξιολόγηση της πορείας της Εταιρείας αλλά και της εκτέλεσης των κατ’ 

άρθρον 7  Ν. 4706/2020 καθηκόντων των μη εκτελεστικών μελών. 

Από τις συσκέψεις που έλαβαν χώρα, διαπιστώνεται αποτελεσματική άσκηση εταιρικής 

διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας, των 

εργαζομένων και των μετόχων της παρά τα προβλήματα  λόγω πανδημίας COVID-19. 

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 

επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη 

χρήση 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Η Έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 

31.12.2021. 

 

16 Φεβρουαρίου 2022 

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  

«ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» 

 

ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ                          ΖΕΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ    

 


