Η Εταιρεία, σε συμμόρφωση με τις επιταγές του Νόμου, με την από 14.10.2019
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αποφάσισε να υιοθετήσει και να εφαρμόζει
τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες που
διαμορφώθηκε το 2013 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης
(ΕΣΕΔ), όπως ισχύει (καλούμενος εφεξής ο «Κώδικας») και εν συνεχεία με την από
16.7.2021 αποφάσισε την εφαρμογή του νέο Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021), ο οποίος και αντικατέστησε τον μέχρι πρότινος
ισχύοντα Κώδικα. Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του Ελληνικού
Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed
Η Εταιρεία δηλώνει ότι εφαρμόζει τον Κώδικα με ελάχιστες αποκλίσεις σε σχέση με
τις γενικές ή ειδικές αρχές που προβλέπονται για τις εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες
οφείλονται στα ειδικότερα χαρακτηριστικά, το μέγεθος και τις υφιστάμενες δομές της
Εταιρείας, και οι οποίες παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:
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