
Η Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία δια της παρούσης, 

ανακοινώνει, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της 

Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και τον Ν. 3016/2002 περί 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, την εκλογή ενός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής 

σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Κανελλόπουλου, ο οποίος υπέβαλε την 

παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς 

και από μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής της τελευταίας.  

 

Ο κ. Κανελλόπουλος δήλωσε σχετικά:  «Κλήθηκα να συμβάλω στο έργο του Διοικητικού 

Συμβουλίου ως Πρόεδρος για να οδηγήσουμε όλοι μαζί τον Όμιλο σε μια διέξοδο από τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Με την υπογραφή του προσυμφώνου με μερίδα των 

ομολογιούχων ολοκληρώνεται μια πρώτη πολύ σημαντική φάση σε αυτήν την προσπάθεια 

και ο κύριος ρόλος που είχα αναλάβει προσωπικά. Εκτιμώ την εταιρεία και όλους όσους είχα 

την ευκαιρία να συνεργασθούμε.  Πιστεύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της, θα είμαι παρών 

όποτε κληθώ να συνεισφέρω στο έργο που επιτελείται για την επίλυση των δυσκολιών  οι 

οποίες εύχομαι και ελπίζω να είναι πρόσκαιρες.» 

 

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώνεται η εκλογή του κ. Αβραάμ Γούναρη ως μη εκτελεστικού 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

Ενόψει των ανωτέρω, ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:  

 

1. ΑΒΡΑΑΜ ΓΟΥΝΑΡΗΣ - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος  

2. ΝΑΡΚΙΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος  

3. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

5. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

7. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

10. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

11. ΖHANG HAOLEI - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

  

 



Στην περίπου τριαντακονταετή πορεία του στην αγορά, ο Α. Κ. Γούναρης κατείχε θέσεις 

ευθύνης σε μία ευρεία γκάμα κλάδων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

Συγκεκριμένα, στο δημόσιο τομέα ήταν Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας στο 

Υπουργείο Οικονομικών για 3 χρόνια και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ παλαιότερα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος 

μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων στον τομέα των μεταφορών (ΗΛΠΑΠ, ΟΑΣΑ) για 5 χρόνια. 

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος όπου 

διασφάλισε την επιτυχή έκβαση της πώλησής της, ενώ παλαιότερα κατείχε διάφορες 

διοικητικές θέσεις στο χώρο των επενδύσεων και της χρηματοοικονομίας στην Barclays και 

την HSBC μεταξύ άλλων οργανισμών. Το εύρος και η ποικιλία της διοικητικής του εμπειρίας 

με έμφαση στις αναδιαρθρώσεις και τη διαχείριση μεταβατικών καταστάσεων 

δημιουργήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του και πλέον θεωρείται ειδικός στη 

διαχείριση πολλαπλών stakeholders σε απαιτητικούς τομείς της οικονομίας. Είναι κάτοχος 

MBA και BS – Finance από το University of Nevada, Reno. 

 

Περαιτέρω ανακοινώνεται ότι τη θέση του παραιτηθέντος κυρίου Κανελλόπουλου ως μέλους 

της Ελεγκτικής Επιτροπής καταλαμβάνει εφεξής το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, κύριος Ανδρέας Κουτούπης. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, ανακοινώνεται ότι η νέα σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής της 

Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΆΚΗΣ - Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής 

2. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ - Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής 

3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ - Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής 
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