Σχέδιο απόθαζης ηης Γενικής Συνέλευζης
ησλ κεηόρσλ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
''Δ. ΠΑΙΡΗ Αλώλπκνο Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πιαζηηθώλ''.
ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 8106/06/Β/86/47
Θέμα 1ο: Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη
Δλνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από
01.01.2010 έσο 31.12.2010, ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη
ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή θαζώο θαη ηεο δήισζεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε
ην άξζξν 43α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αλαγηγλώζθεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, όπσο απηέο εγθξίζεθαλ από Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηεο
23 Μαξηίνπ 2011 θαη νη νπνίεο λνκίκσο δεκνζηεύζεθαλ καδί κε ην Πηζηνπνηεηηθό
Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή: α) ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, β)
ζην ππ' αξηζκ. 11075 θύιιν ηεο εκεξήζηαο πνιηηηθήο εθεκεξίδαο «ΑΥΓΗ» (ζει.28) ηελ
31 Μαξηίνπ 2011 γ) ζην ππ' αξηζκ. 18958 θύιιν ηεο εκεξήζηαο νηθνλνκηθήο
εθεκεξίδαο «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (ζει Β19 ηελ 31 Μαξηίνπ 2011 θαη δ) ζην ππ' αξηζκ. 1741
θύιιν ηεο εκεξήζηαο ηνπηθήο εθεκεξίδαο «ΘΡΙΑΣΙΟ» (ζει. 14 ηελ 31 Μαξηίνπ 2011.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Γ.. αλαγηγλώζθεη ηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο επί ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31εο
Γεθεκβξίνπ 2010 πξνο ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, όπσο
απηή έρεη θαηαρσξεζεί ζην Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηεο
23 Μαξηίνπ 2011, ηελ Έθζεζε (Πηζηνπνηεηηθό) Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή
Λνγηζηή θαη ηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξαγξ.
3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920.
Οινθιεξώλνληαο ν Πξόεδξνο ηελ παξνπζίαζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο
ρξήζεο από 01.01.2010 έσο 31.12.2010, ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή θαζώο θαη ηεο δήισζεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920
πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηελ έγθξηζε απηώλ. Η Γεληθή
πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία …………..
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Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη Δλνπνηεκέλεο Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηελ
Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ Έθζεζε (Πηζηνπνηεηηθό) ηνπ Οξθσηνύ
Διεγθηή Λνγηζηή ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920 .
Θέμα 2ο: Έγθξηζε δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από 01.01.2010
έσο 31.12.2010.
Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε ηε κε δηαλνκή θεξδώλ ιόγσ ηεο δεκίαο ηεο εηαηξείαο θαηά ηε
ρξήζε 2010
Θέμα 3ο: Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ ηεο
Δηαηξείαο από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο
2010.
Ο Πξόεδξνο θάιεζε ηε Γεληθή πλέιεπζε λα εγθξίλεη ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο
ρξήζεο 2010 θαη λα απαιιάμεη ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο
Οξθσηνύο Διεγθηέο από θάζε ζρεηηθή επζύλε. Καηόπηλ απηνύ. Η Γεληθή πλέιεπζε
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………………% ησλ εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο
ρξήζεο 1.1.2010 - 31.12.2010 θαη ηελ απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε επζύλε
απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο απηήο.
Θέμα 4ο: Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ νξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηελ
ηξέρνπζα ρξήζε θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο απηώλ.
Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε λα αλαηεζεί ν έιεγρνο ηεο ρξήζεο από 01.01.2011 έσο
31.12.2011 ζηελ εηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ «BAKER TILLY HELLAS A.E.», ε

νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Μεζνγείσλ Αξ. 396, θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην
Δηδηθό Μεηξών ηεο §5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ.226/1992 κε ΑΜ ΟΔΛ 148.
Σέινο πξόηεηλε λα ρνξεγεζεί εμνπζηνδόηεζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνθεηκέλνπ
λα πξνβεί ζε νξηζηηθή ζπκθσλία κε ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή
ηεο γηα ηνλ αλαηηζέκελν ζε απηήλ έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο, ε νπνία
πάλησο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο (€ 21.000) επξώ πιένλ Φ.Π.Α. θαη εμόδσλ ζύκθσλα κε
ηε ζρεηηθή πξνζθνξά ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο πξνο ηελ Δηαηξεία, θαζώο επίζεο λα
απνζηείιεη θαη ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε - εληνιή ζηελ εθιεγείζα ειεγθηηθή εηαηξεία
εληόο πέληε εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο εθινγήο ηεο.
Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο απνθάζηζε κε πιεηνςεθία
………….. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ θαη κε απνρή ………………..
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πιεηνςεθία………………% ησλ εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ αλάζεζε ηνπ
ηαθηηθνύ ειέγρνπ ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο ζηελ εηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ
«BAKER TILLY HELLAS A.E.», ε νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Μεζνγείσλ Αξ.
396, θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην Δηδηθό Μεηξών ηεο §5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
Π.Γ.226/1992 κε ΑΜ ΟΔΛ 148.
Καζώο επίζεο εμνπζηνδόηεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζε ζπκθσλία κε
ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηεο γηα ηνλ αλαηηζέκελν ζε απηήλ
έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο, ε νπνία πάλησο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο (€
21.000) επξώ πιένλ Φ.Π.Α. θαη εμόδσλ ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξνζθνξά ηεο
ειεγθηηθήο εηαηξείαο πξνο ηελ Δηαηξεία, θαζώο επίζεο λα απνζηείιεη θαη ηελ έγγξαθε
εηδνπνίεζε - εληνιή ζηελ εθιεγείζα ειεγθηηθή εηαηξεία εληόο πέληε εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία ηεο εθινγήο ηεο.
Θέμα 5ο: Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε
ρξήζε από 01.01.2010 έσο 31.12.2010 θαη πξνέγθξηζε ακνηβώλ απηώλ γηα ηελ
ηξέρνπζα ρξήζε.
Ο Πξόεδξνο πξνηίλεη ηελ θαηαβνιή ίδησλ ακνηβώλ κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε
Θέμα 6ο: Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
θαηαζηαηηθνύ.

Ο Πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηε Γεληθή πλέιεπζε όηη ν πξόζθαηνο λόκνο 3873/2010,
πνπ ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηελ Οδεγία 2006/46/EC ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνβιέπεη ηελ ζέζπηζε Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη
απνηειεί «ζεκέιην ιίζν» ηνπ. Με πξσηνβνπιία ηνπ ΔΒ ζπληάρζεθε Κώδηθαο
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, σο θώδηθαο αλαθνξάο γηα ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ
ζηνρεύεη ζηε δηαξθή βειηίσζε ηνπ ειιεληθνύ εηαηξηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη
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αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην ζύλνιό ηεο.
Ο σο άλσ λόκνο επηβάιιεη ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο λα ζπληάζζνπλ Γήισζε
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ε νπνία απνηειεί εηδηθό ηκήκα ηεο εηήζηαο Έθζεζεο
Γηαρείξηζήο ηνπο θαη ε νπνία ειέγρεηαη από ηνπο ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο. Η Γήισζε
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν Κώδηθα
πνπ εθαξκόδεη ε εηαηξεία θαη, ζην βαζκό πνπ ε εηαηξεία απνθαζίδεη λα απνθιίλεη
από νξηζκέλα κέξε ηνπ ζρεηηθνύ Κώδηθα ή λα κελ εθαξκόζεη θάπνηεο από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ, λα αηηηνινγεί ηνπο ιόγνπο ηεο απόθιηζεο ή ηεο κε εθαξκνγήο ή λα
δειώζεη ρξνλνδηάγξακκα πηνζέηεζεο εηδηθώλ πξαθηηθώλ πνπ ζήκεξα δελ εθαξκόδεη
αιιά έρεη απνθαζίζεη λα εθαξκόζεη ζην άκεζν κέιινλ. Η έλαξμε εθαξκνγήο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3873/2010 αθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2010. Η
Δηαηξεία απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη ηνλ ελ ιόγσ Κώδηθα, όπσο θαηαξηίζηεθε από ην
ΔΒ θαη ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί ελ παξαιιήισ κε ηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό
Λεηηνπξγίαο ηελ Δηαηξείαο, ηνλ νπνίν ήδε έρεη εγθξίλεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη
ηζρύεη. ηα πιαίζηα ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζύκθσλα
κε ηε ζρεηηθή δήισζε ηεο Δηαηξείαο πεξί δηαθπβέξλεζεο πξνηείλεηαη λα ζεζπηζηεί
όηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα απνηειείηαη ζε ηξία (3) έσο ελλέα (9) κέιε θαη όηη ε
ζεηεία ηνπ Γ.. ζα κεησζεί ζε ηέζζεξα (4) ρξόληα από πέληε (5) κε αληίζηνηρε
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. Η Γεληθή πλέιεπζε
θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία ……….. εθπξνζσπνύκελσλ
κεηνρώλ, ήηνη κε πιεηνςεθία …………………% εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε
απνρή ……………….. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε
πιεηνςεθία………………%
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πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ζα απνηειείηαη από ηξία (3) έσο ελλέα (9) κέιε θαη ηε
κείσζε ηεο ζεηείαο ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από πέληε (5) ζε
ηέζζεξα (4) έηε κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο

Δηαηξείαο. Δπίζεο απνθαζίδεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο
Δηαηξείαο σο εμήο:
«Άξζξνλ 11
1. Η εηαηξεία δηνηθείηαη ππό ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνύιηνπ , ελεξγνύληνο ζπιινγηθώο
ζπκθώλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ, ηνπ παξόληνο θαη ηαο απνθάζεηο ηεο
Γεληθήο Σπλειεύζεσο ησλ κεηόρσλ θαη απνηεινύκελνπ από ηξία (3) έσο ελλέα (9)
κέιε, πξνεξρόκελα εθ κεηόρσλ ε εθ κε κεηόρσλ, εθιεγόκελα ππό ηεο Γεληθήο
Σπλειεύζεσο ησλ κεηόρσλ δηα κπζηηθήο ςεθνθνξίαο θαη θαη' απόιπηνλ
πιεηνςεθίαλ κε ηεηξαεηή ζεηεία ιήγνπζε θαηά ηελ ήκεξαλ ηεο εθινγήο λένπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνύιηνπ ππό ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο Σπλειεύζεσο ησλ κεηόρσλ ηεο
Εηαηξείαο, ήηηο ζα ζπλέιζε εληόο ηνπ έηνπο ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ απεξρόκελνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
2. Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνύιηνπ, ησλ νπνίσλ έιεμελ ε ζεηεία, είλαη επαλεθιέμηκα.
3. Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνύιηνπ, άξρεηαη ηελ επνκέλελ ηεο εκέξαο
θαζ'ελ ζπλήιζελ ε εθιέμαζα ηνύην Γεληθή Σπλέιεπζηο ησλ κεηόρσλ.
Αθνινύζσο ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα
ελζσκαηώζεη ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη λα
ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β παξ. 11 ηνπ
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ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ.
Θέμα 7ο: Δθινγή δύν (2) πξόζζεησλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
O Πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηε Γεληθή πλέιεπζε όηη ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 11 θαη ιόγσ ηεο ελαξκόληζεο ηεο εηαηξείαο κε ηηο
πξαθηηθέο ηνπ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη βάζεη ηεο δήισζεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο πνπ έθαλε ε Δηαηξεία ζύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ
ηνπ θ.λ. 2190/1920, πξνθύπηεη ε αλάγθε εθινγήο από ηελ Γεληθή πλέιεπζε δύν (2)
πξόζζεησλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ώζηε ηα κέιε απηνύ λα αλέιζνπλ ζε επηά
(7) θαη ε ζεηεία απηώλ ησλ κειώλ πνπ ζα εθιερζνύλ λα άξρεηαη από ηελ έγθξηζε θαη
θαηαρώξηζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνύ
ηεο Δηαηξείαο από ηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή. Ο Πξόεδξνο πξνηείλεη ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ηελ εθινγή ηνπ θ. Γηακάινγινπ Γεσξγίνπ σο αλεμάξηεηνπ κέινπο θαη
ηνπ θ. Μαλώιε Παΐξε σο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη πξνηείλεη ε ζεηεία

ηνπο λα άξρεηαη από ηελ έγθξηζε θαη θαηαρώξηζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνύ
ηεο εηαηξείαο ζην Μ.Α.Δ..
Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία ………..
εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή ……………….. εθπξνζσπνύκελσλ
κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία ………………% ησλ
εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ εθινγή σο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
εηαηξείαο ησλ σο άλσ πξνηεηλόκελσλ πξνζώπσλ από ηνλ Πξόεδξν, ήηνη ηνπ θ.
Γηακάινγινπ Γεσξγίνπ σο αλεμάξηεηνπ θαη ηνπ θ. Μαλώιε Παΐξε. Η ζεηεία ησλ
αλσηέξσ λέσλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ άξρεηαη από ηελ έγθξηζε θαη
θαηαρώξηζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο από ηελ αξκόδηα
επνπηηθή αξρή.
Θέμα 8ο: Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αθνινύζσλ άξζξσλ
ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο ζύκθσλα κε ην λ. 3884/2010 ήηνη:
i.

ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 22,

ii.

ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 23,

iii.

ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 24,

iv.

ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28,

v.

ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 31

Ο Πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηε Γεληθή πλέιεπζε όηη ζηνλ θ.λ.2190/1920 πεξί
αλσλύκσλ εηαηξεηώλ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο κε ην λ. 3884/2010 θαη σο εθ
ηνύηνπ πξνηείλεηαη ε ελαξκόληζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο κε
ηηο λέεο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη:
i. ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 22 ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ηεο κεηνςεθίαο λα αηηεζεί ηε
ζύγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο σο αθνινύζσο:
Άξζξν 22
[ .....]
3. Με αίηεζε κεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ππνρξενύηαη λα
ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο

απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζόηεξν από ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο
από ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ. Η αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Εάλ δελ
ζπγθιεζεί γεληθή ζπλέιεπζε από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην εληόο είθνζη (20) εκεξώλ
από ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζύγθιεζε δηελεξγείηαη από ηνπο αηηνύληεο
κεηόρνπο κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο, κε απόθαζε ηνπ κνλνκεινύο πξσηνδηθείνπ ηεο
έδξαο ηεο εηαηξείαο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ.
Σηελ απόθαζε απηή νξίδνληαη ν ηόπνο θαη ν ρξόλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζώο θαη ε
εκεξήζηα δηάηαμε. Οη ηελ ζύγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλειεύζεσο αηηνύληεο κέηνρνη
νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηελ κεηνρηθή ηνπο ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ
πνπ θαηέρνπλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ ελ ιόγσ δηθαηώκαηνο ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη
ζην άξζξν 31 παξ. 10 ηνπ παξόληνο. Πξόζθιεζε γηα ζύγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο
δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή
αληηπξνζσπεύνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην ζύλνιν ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
θαη θαλείο από απηνύο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαη ζηε ιήςε
απνθάζεσλ.
[ .....]
Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία ………..
εθπξνζσπνύκελσλ

κεηνρώλ,

ήηνη

κε

πιεηνςεθία

…………………%

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή ……………….. εθπξνζσπνύκελσλ
κεηνρώλ

από

ηελ

ςεθνθνξία,

ήηνη

κε

πιεηνςεθία

………………%

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα
ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη
λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β παξ. 11 ηνπ
θ.λ.2190/1920

ην

θαηαζηαηηθό

ηεο

Δηαηξείαο

ζε

εληαίν

θείκελν

λόκηκα

ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ.
ii. ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 23 ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηεο πξνζθιήζεσο ζε
Γεληθή πλέιεπζε, σο αθνινύζσο:
Άξζξν 23
[ .....]
2. Η πξόζθιεζε ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο, πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε

αθξηβή δηεύζπλζε, ηελ ρξνλνινγία θαη ηελ ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο , σο θαη ηα
ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηόρνπο πνπ έρνπλ
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη
ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα
δηθαηώκαηά ηνπο απηνπξνζώπσο ή δηα αληηπξνζώπνπ. Δθηόο ησλ αλσηέξσ ε
πξόζθιεζε πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 παξ.
2β ηνπ θ.λ. 2190/1920. Η πξόζθιεζε ηνηρνθνιιαηαη ελ εκθαλεη ζεζεη ηνπ
θαηαζηεκαηνο ηεο Δηαηξεηαο θαη δεκνζηεπεηαη πξν δεθα ( 10 ) κελ πιεξσλ
εκεξσλ εηο ην Γειηηνλ Αλσλπκσλ Δηαηξεησλ θαη Δηαηξεησλ Πεξησξηζκελεο
Δπζπλεο ηεο Δθεκεξηδνο ηεο Κπβεξλεζεσο θαηα ην αξζξνλ 3 ηνπ απν 16
Ιαλνπαξηνπ 1930 Π.Γ. ''πεξη Γειηηνπ Αλσλπκσλ Δηαηξεησλ '', πξν εηθνζη ( 20) δε
πιεξσλ εκεξσλ α) εηο κηαλ εθ ησλ ελ Αζελαηο εθδηδνκελσλ θαη επξπηεξνλ θαηα
ηελ θξηζηλ ηνπ Γηνηθεηηθνπ πκβνπιηνπ θπθινθνξνπζσλ εηο νιελ ηελ ρσξαλ
εκεξεζησλ πνιηηηθσλ εθεκεξηδσλ, β) εηο κηαλ εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξηδα
θαηά ηα νξηδόκελα

εηο ην εδάθηνλ γ’ ηεο παξαγ. 2 ηνπ αξζξ. 26 ηνπ Κ.Ν

2190/1920 σο ην εδάθην ηνύην αληηθαηαζηάζεη ππό ηηο παξαγ. 2 ηνπ άξζξ. 11 ηνπ
Ν. 2339/1995 εθ ησλ δη'απνθαζεσο ηνπ Τπνπξγνπ Δκπνξηνπ νξηδνκελσλ
ηνηνπησλ θαη γ) εηο κηαλ ησλ ελ ηε εδξα ηεο εηαηξεηαο ηπρνλ εθδηδνκελσλ
εκεξεζησλ ή εβδνκαδηαησλ εθεκεξηδσλ θαηά ηα νξηδόκελα εηο ην εδάθηνλ ε ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ θ.λ 2190/1920.
[ .....]
Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία ………..
εθπξνζσπνύκελσλ

κεηνρώλ,

ήηνη

κε

πιεηνςεθία

…………………%

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή ……………….. εθπξνζσπνύκελσλ
κεηνρώλ

από

ηελ

ςεθνθνξία,

ήηνη

κε

πιεηνςεθία

………………%

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα
ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη
λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζε

εληαίν θείκελν λόκηκα

ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ.
iii. ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 24 ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ κεηόρσλ ζηε Γεληθή
πλέιεπζε θαη ηνλ πίλαθα ησλ κεηόρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε
Γεληθή πλέιεπζε, σο αθνινύζσο:

Άξζξν 24
1. Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη όπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα
αξρεία ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν ηεξνύληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο εηαηξείαο. Η απόδεημε ηεο
κεηνρηθήο ηδηόηεηαο γίλεηαη κε πξνζθόκηζε ζρεηηθήο εγγξαθήο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ
θνξέα ή ελαιιαθηηθά κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε ηεο εηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ
ηειεπηαίνπ. Η ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμεο ηεο πέκπηεο
(5εο) εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο (εκεξνκελία
θαηαγξαθήο) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε απόδεημεο ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο
εθδηδόκελε από ην θνξέα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ εηαηξεία ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε (3ε)
εκέξα πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Σηελ επαλαιεπηηθή γεληθή
ζπλέιεπζε κπνξνύλ λα κεηάζρνπλ κέηνρνη ππό ηηο ίδηεο παξαπάλσ ηππηθέο
πξνϋπνζέζεηο. Η ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ηέηαξηεο (4εο) εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο επαλαιεπηηθήο γεληθήο
ζπλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο επαλαιεπηηθώλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ) ε δε
ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηόηεηα
πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ εηαηξεία ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ από ηε
ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο.
Έλαληη ηεο Εηαηξείαο ζεσξείηαη όηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε γεληθή
ζπλέιεπζε κόλν όπνηνο θέξεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία
θαηαγξαθήο. Σε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ θ.λ.
2190/1920 ν ελ ιόγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε κόλν θαηόπηλ άδεηαο ηεο.
2. Η άζθεζε ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ δελ πξνϋπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπ
δηθαηνύρνπ νύηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε
δπλαηόηεηα πώιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί
αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
3. Οη κέηνρνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε απηνπξνζώπσο
ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζώπσλ ηνπο. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα
δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Ννκηθά πξόζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζώπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξόζσπα.

Ο

δηνξηζκόο θαη ε αλάθιεζε ηνπ αληηπξνζώπνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηα
γξαθεία ηεο εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία
ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Η ίδηα πξνζεζκία ηζρύεη θαη γηα ηελ α' θαη β'
επαλαιεπηηθή γεληθή ζπλέιεπζε.

4. Ο αληηπξόζσπνο κεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ εηαηξεία πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θάζε γεγνλόο ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο
κεηόρνπο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ λα εμππεξεηεί ν αληηπξόζσπνο άιια
ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ κεηόρνπ. Σύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ζύκθσλα
κε ηα αλσηέξσ δύλαηαη λα πξνθύπηεη ηδίσο όηαλ ν αληηπξόζσπνο: α) είλαη κέηνρνο πνπ
αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή άιιν λνκηθό πξόζσπν ή νληόηεηα ε νπνία ειέγρεηαη
από ην κέηνρν απηόλ, ή β) είλαη κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη
δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή γ) είλαη
ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο εηαηξείαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο
εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν ν νπνίνο
αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο, ή δ) είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε έλα
από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α' έσο γ'.
5. Είλαη δπλαηή ε εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρή ζηε ςεθνθνξία θαηά ηε γεληθή ζπλέιεπζε
ησλ κεηόρσλ είηε κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ κε ειεθηξνληθά κέζα είηε κε
ςεθνθνξία δη' αιιεινγξαθίαο κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ απνζηνιή ζηνπο κεηόρνπο ησλ
ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ζρεηηθώλ ςεθνδειηίσλ κε
ηα ζέκαηα απηά. Τα ζέκαηα θαη ηα ςεθνδέιηηα κπνξεί λα δηαηίζεληαη, θαη ε
ζπκπιήξσζε ηνπο λα γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Η άζθεζε ηνπ
δηθαηώκαηνο ςήθνπ κε θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξόπν κπνξεί λα γίλεη πξηλ ή θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Οη κέηνρνη πνπ ςεθίδνπλ κε ηνλ ηξόπν απηό
ππνινγίδνληαη γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο θαη ηεο πιεηνςεθίαο, εθόζνλ ηα ζρεηηθά
ςεθνδέιηηα έρνπλ παξαιεθζεί από ηελ εηαηξεία ην αξγόηεξν κέρξη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο, δύν (2) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη
Ναπηηιίαο θαζώο θαη ηε ζρεηηθή γλώκε ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα
νξίδνληαη νη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ
ςεθίδνληνο κεηόρνπ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ειεθηξνληθήο ή άιιεο ζύλδεζεο.
6. Τν

Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα θαηαρσξίζεη εηο πίλαθα ησλ ερόλησλ

δηθαίσκα ςήθνπ πάληα ηνπο κέηνρνπο ηνπο ζπκκνξθσζέληαο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ
παξόληνο άξζξνπ. Σπγθεθξηκέλα είθνζη ηέζζεξηο (24) ώξαο πξν πάζεο Γεληθήο
Σπλειεύζεσο, δένλ λα ηνηρνθνιιάηαη ελ εκθαλεί ζέζεη ηνπ Καηαζηήκαηνο ηεο Εηαηξείαο
πίλαμ ησλ ερόλησλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηελ Γεληθήλ Σπλέιεπζηλ Μεηόρσλ, κεη'
ελδείμεσο ησλ ηπρόλ αληηπξνζώπσλ απηώλ, ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ θαη ησλ ςήθσλ
εθάζηνπ θαη ησλ δηεπζύλζεσλ ησλ Μεηόρσλ θαη ησλ αληηπξνζώπσλ απηώλ.

Πάζα αληηξξήζεηο ε έλζηαζεο θαηά ηνπ θαηάινγνπ ηνύηνπ πξνηείλεηαη επί πνηλή
απαξάδεθηνπ θαηά ηελ ελαξμηλ ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη πξηλ εηζέιζεη ε Γεληθή
Σπλειεύζεηο εηο ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο.
7.

Δέθα εκέξαο πξν πάζεο ηαθηηθήο Γεληθήο Σπλειεύζεσο δίδνληαη θξνληηδη θαη επζύλε

ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, αληίηππα ηζνινγηζκνύ θαη ησλ επ'απηνπ εθζέζεσλ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δήισζεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ησλ ειεγθηώλ
εηο πάληα αηηνύληα κέηνρν.
Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία ………..
εθπξνζσπνύκελσλ

κεηνρώλ,

ήηνη

κε

πιεηνςεθία

…………………%

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή ……………….. εθπξνζσπνύκελσλ
κεηνρώλ

από

ηελ

ςεθνθνξία,

ήηνη

κε

πιεηνςεθία

………………%

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα
ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη
λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β παξ. 11 ηνπ
θ.λ.2190/1920

ην

θαηαζηαηηθό

ηεο

Δηαηξείαο

ζε

εληαίν

θείκελν

λόκηκα

ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ.
iv. ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ζρεηηθά κε ηελ απόθαζε απαιιαγήο ησλ Μειώλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ, σο αθνινύζσο:
Άξζξν 28
[ ....]
2. Η ζπλειεπζηο απηε ζπδεηεη θαη εγθξηλεη ηνλ γεληθνλ ηζνινγηζκνλ, νξηδνπζα ηα
δηαλεκεηεα κεξηζκαηα θαη ηαο θξαηεζεηο ινγσ ηαθηηθνπ ε εθηαθηνπ απνζεκαηηθνπ.
Μεηα ηελ ςεθηζηλ ηνπ ηζνινγηζκνπ απνθαζηδεη δη' εηδηθεο ςεθνθνξηαο ελεξγνπκελεο
δη'νλνκαζηηθεο θιεζεσο, πεξη απαιιαγεο ηνπ Δηνηθεηηθνπ Σπκβνπιηνπ θαη ησλ
ειεγθησλ απν παζεο επζπλεο απνδεκησζεσο. Η απαιιαγε απηε θαζηζηαηαη αληζρπξνο
εηο ηαο πεξηπησζεηο ηαο πξνβιεπνκελαο ππν ηνπ αξζξνπ 22α ηνπ Κσδηθνπνηεκελνπ
Ννκνπ 2190/1920. Σηελ ςεθνθνξία πεξί απαιιαγήο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ από πάζεο επζύλεο, δηθαηνύληαη λα κεηάζρσζη ηα κέιε απηνύ κόλνλ δηα
ησλ κεηνρώλ, σλ είλαη θύξηνη ή σο αληηπξόζσπνη άιισλ κεηνρώλ, εθόζνλ έρνπλ ιάβεη

ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε κε ξεηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ςήθνπ. Τν απηό ηζρύεη θαη
πεξί ησλ ππαιιήισλ ηεο Εηαηξείαο.

[ .....]
Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία ………..
εθπξνζσπνύκελσλ

κεηνρώλ,

ήηνη

κε

πιεηνςεθία

…………………%

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή ……………….. εθπξνζσπνύκελσλ
κεηνρώλ

από

ηελ

ςεθνθνξία,

ήηνη

κε

πιεηνςεθία

………………%

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα
ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη
λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζε

εληαίν θείκελν λόκηκα

ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ.

vi.

ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 31 ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο σο

αθνινύζσο:

1.

Αηηήζεη Μεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιηνλ ππνρξενύηαη,
λα ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ζύκθσλα κε όζα
νξίδνληαη ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ παξόληνο.
2.

Αηηήζεη Μεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ

θαηαβεβιεµέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθό ζπµβνύιην ππνρξενύηαη λα
εγγξάςεη ζηελ εµεξήζηα δηάηαμε γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί,
πξόζζεηα ζέµαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην δηνηθεηηθό ζπµβνύιην
δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο πξηλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Τα πξόζζεηα
ζέµαηα πξέπεη λα δεµνζηεύνληαη ή λα γλσζηνπνηνύληαη, µε επζύλε ηνπ
δηνηθεηηθνύ ζπµβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 23 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ, επηά
(7) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο πξηλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Η αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή
πξόζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ή από
ζρέδην απόθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε
εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ε πξνεγνύκελε

εκεξήζηα δηάηαμε δέθα ηξεηο (13) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία γεληθήο
ζπλέιεπζεο θαη ηαπηόρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο εηαηξείαο καδί κε ηελ αηηηνιόγεζε ή ην ζρέδην απόθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί
από ηνπο κεηόρνπο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 27 παξαγξ. 3 ηνπ
θ.λ.2190.
3.

Με αίηεζε ησλ κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ

θαηαβεβειεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζέηεη ζηε
δηάζεζε ησλ κεηόρσλ θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 27 παξαγξ. 3, έμη (6)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζρέδηα
απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηπρόλ
αλαζεσξεκέλε εκεξεζία δηάηαμε , αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία
ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο.
4.

To Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηελ

εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ εκεξεζία δηάηαμε νύηε ζηε δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε
απηώλ καδί κε ηελ αηηηνιόγεζε θαη ζρέδηα απνθάζεσλ ππνβάιινληαη από ηνπο
κεηόρνπο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξ. 2 θαη 3 αληίζηνηρα, αλ ην πεξηερόκελν
απηώλ έξρεηαη πξνθαλώο ζε αληίζεζε κε ην λόκν θαη ηα ρξεζηά ήζε.
5.

Αηηήζεη Μεηόρσλ εθπξνζσπνύλησλ ην ελ εηθνζηόλ (1/20) ηνπ

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ν πξόεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλειεύζεσο
ππνρξενύηαη λα αλαβάιεη άπαμ κόλνλ, ηελ ιήςηλ απνθάζεσο ηαθηηθήο ή
εθηάθηνπ Γεληθήο Σπλειεύζεσο, νξίδσλ εκέξαλ ζπλεδξίαο πξνο ιήςηλ απηώλ,
ηελ ελ ηε αηηήζεη ησλ Μεηόρσλ νξηδνκέλελ, ήηηο όκσο δελ δύλαηαη λα απέρεη
πεξηζζόηεξνλ ησλ ηξηάθνληα (30) εκεξώλ από ηεο ρξνλνινγίαο αλαβνιήο. Η
κεη' αλαβνιή γεληθή ζπλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνύκελεο θαη δελ
απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππώζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξόζθιεζεο ησλ
κεηόρσλ ζε απηήλ δε, κπνξνύλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2, 28 θαη 28α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
6.

Μεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε µεηόρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία

πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εµέξεο πξηλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ην
δηνηθεηηθό ζπµβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηηο
αηηνύκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην
µέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηµεο γηα ηελ πξαγµαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεµάησλ ηεο
εµεξήζηαο δηάηαμεο. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε

αηηήζεηο κεηόρσλ κε ην ίδην πεξηερόκελν. Υπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ
δελ πθίζηαηαη όηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο εηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Επίζεο, µε
αίηεζε µεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεµέλνπ
µεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθό ζπµβνύιην ππνρξενύηαη λα αλαθνηλώλεη
ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθόζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία
δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε µέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπµβνπιίνπ ή ηνπο
δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξόζσπα απηά από
νπνηαδήπνηε αηηία ή ζύµβαζε ηεο εηαηξείαο µε απηνύο. Σε όιεο ηηο αλσηέξσ
πεξηπηώζεηο ην δηνηθεηηθό ζπµβνύιην µπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα
πξαθηηθά. Τέηνηνο ιόγνο µπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζώπεζε
ησλ αηηνύλησλ µεηόρσλ ζην δηνηθεηηθό ζπµβνύιην ζύµθσλα µε ηηο παξ. 3 ή 6
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο απηό ηζρύεη ζήκεξα.
7.

Μεηά από αίηεζε µεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέµπην (1/5) ηνπ

θαηαβεβιεµέλνπ µεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία εληόο
ηεο πξνζεζµίαο ηεο πξνεγνύµελεο παξαγξάθνπ, ην δηνηθεηηθό ζπµβνύιην
ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ
εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Τν
δηνηθεηηθό ζπµβνύιην µπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα
απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τέηνηνο ιόγνο
µπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζώπεζε ησλ αηηνύλησλ µεηόρσλ
ζην δηνηθεηηθό ζπµβνύιην ζύµθσλα µε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ θ.λ.
2190/1920, εθόζνλ ηα αληίζηνηρα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπµβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη
ηε ζρεηηθή πιεξνθόξεζε θαηά ηξόπν επαξθή.
8.

Εηο ηαο πεξηπηώζεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 θαη ηεο

παξαγξάθνπ 7, ηπρόλ ακθηζβήηεζηλ σο πξνο ην βάζηκνλ ή κε ηεο αηηηνινγίαο
άξλεζεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηώλ, ιύεη ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο
ηεο Εηαηξείαο, κε απόθαζή ηνπ πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ
αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ. Με ηελ ίδηα απόθαζε ην δηθαζηήξην ππνρξεώλεη θαη ηελ
εηαηξία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε.
9.

Αηηήζεη Μεηόρσλ εθπξνζσπνύλησλ ην ελ εηθνζηόλ (1/20) ηνπ

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ε ιήςηο απνθάζεσο επί ηηλόο ζέκαηνο

Ηκεξεζίαο Δηαηάμεσο Γεληθήο Σπλειεύζεσο, ελεξγείηαη δη' νλνκαζηηθήο
θιήζεσο.
10.

Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ, νη αηηνύληεο

µέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηε µεηνρηθή ηνπο ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζµό ησλ
µεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώµαηνο. Τέηνηα
απόδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ µεηνρώλ ζύµθσλα µε ηηο παξ. 1 θαη 2
ηνπ άξζξνπ 28 θαη 28α ηνπ θ.λ. 2190/1920 ή ε πξνζθόκηζε βεβαίσζεο από ην
θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνύληαη νη κεηνρέο εθδόζεσο ηεο εηαηξείαο ή ε πηζηνπνίεζε
ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε θνξέα θαη εηαηξείαο.
11.

Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηό

(1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ
έιεγρν ηεο εηαηξείαο από ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία
εδξεύεη ε εηαηξεία, πνπ δηθάδεη θαηά
δηθαηνδνζίαο.

Ο έιεγρνο δηαηάζζεηαη,

ηε

δηαδηθαζία

ηεο

εθνύζηαο

εάλ πηζαλνινγνύληαη πξάμεηο πνπ

παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λόκσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο ή
απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ειέγρνπ πξέπεη
λα ππνβάιιεηαη εληόο ηξηώλ (3) εηώλ από ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο, εληόο ηεο νπνίαο ηειέζηεθαλ νη θαηαγγειιόκελεο
πξάμεηο.
12.

Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ από ην
δηθαζηήξην ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο, εθόζνλ
από ηελ όιε πνξεία απηήο θαζίζηαηαη πηζηεπηό όηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθώλ
ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη όπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε.
13.

Οη αηηνύληεο, θαηά ηηο παξαγξάθνπο 11 θαη 12 ηνπ παξόληνο άξζξνπ,

ηνλ έιεγρν κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ζην δηθαζηήξην όηη θαηέρνπλ ηηο
κεηνρέο πνπ ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο.
Τέηνηα απόδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρώλ ζύκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 θαη 28α ηνπ θ.λ. 2190/1920, σο ηζρύεη.
14.

Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δεκόζηα πξόηαζε αγνξάο

θηλεηώλ αμηώλ, εάλ έλαο κέηνρνο απέθηεζε κεηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο θαη
δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ην ελελήληα πέληε ηνηο εθαηό (95%) ηνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ηεο, έλαο ή πεξηζζόηεξνη από ηνπο ινηπνύο κεηόρνπο κπνξνύλ λα
δεηήζνπλ κε αγσγή, ε νπνία αζθείηαη ελώπηνλ ηνπ πνιπκεινύο πξσηνδηθείνπ

ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εηώλ από ηόηε πνπ ν
κέηνρνο απέθηεζε ην παξαπάλσ πνζνζηό, ηελ εμαγνξά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο από
ηνλ κέηνρν απηόλ, θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 49β ηνπ Κ.Ν.
2190/1920.»
Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία ………..
εθπξνζσπνύκελσλ

κεηνρώλ,

ήηνη

κε

πιεηνςεθία

…………………%

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή ……………….. εθπξνζσπνύκελσλ
κεηνρώλ

από

ηελ

ςεθνθνξία,

ήηνη

κε

πιεηνςεθία

………………%

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα
ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη
λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζε εληαίν θείκελν λόκηκα
ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ.
Θέμα 9ο: Γηάθνξα ζέκαηα - Αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο θαη
ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ηεο.

