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Ε ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 
 

Σφμφωνα με το Νόμο και το Καταςτατικό τθσ εταιρίασ καλοφνται οι κ.κ. μζτοχοι τθσ Εταιρίασ ςε 
Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθν 20θ Ιουνίου 2018, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 9 π.μ. ςτθν ζδρα τθσ 
εταιρίασ ςτον Άλιμο, οδόσ Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εκνικισ Αντιςτάςεωσ και Τραχϊνων αρ. 4 
(αίκουςα ςυνεδριάςεων Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4, 1οσ όροφοσ), για ςυηιτθςθ και λιψθ 
αποφάςεων επί των κάτωκι κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 
 
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ: 
 

1. Υποβολι και ζγκριςθ των ΕτιςιωνΟικονομικϊν Καταςτάςεωντθσεταιρικισ χριςθσ 
1.1.2017 ζωσ 31.12.2017μετάτων επ’ αυτϊνεκκζςεωντουΔιοικθτικοφΣυμβουλίου και 
τωνΕλεγκτϊν 

2. Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ελεγκτϊν από κάκε ευκφνθ 
αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα τθσ χριςθσ 2017 

3. Εκλογι ενόσ τακτικοφ και ενόσ αναπλθρωματικοφ Ελεγκτι για τθν χριςθ 1.1.2018 ζωσ 
31.12.2018 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ αυτϊν 

4. Ζγκριςθ αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ χριςθ 1.1.2017 ζωσ 
31.12.2017 και προζγκριςθ αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν 
χριςθ 1.1.2018 ζωσ 31.12.2018 ςφμφωνα με το άρκρ. 24 Κ.Ν. 2190/1920 

5. Ζγκριςθ ςυμβάςεων ςφμφωνα με το άρκρ. 23α Κ.Ν. 2190/1920 
6. Κακοριςμόσ τθσ διάρκειασ τθσ κθτείασ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 
7. Μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρίασ κατά ποςό 166.815 ΕΥΡΩ με μείωςθ τθσ 

ονομαςτικισ αξίασ κάκε μετοχισ κατά ποςό 0,02 ΕΥΡΩ και επιςτροφι ποςοφ 0,02 ΕΥΡΩ 
ςε κάκε μετοχι κατά τροποποίθςθ του άρκρου 5 του καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ. 
Σκοπόσ τθσ μείωςθσ είναι θ επιςτροφι ςτουσ μετόχουσ ποςοφ 0,02 ΕΥΡΩ ανά μετοχι 
και ςυνολικά 166.815 ΕΥΡΩ, κακϊσ θ εταιρία λόγω του υψθλοφ ποςοφ του μετοχικοφ 
τθσ κεφαλαίου δεν ζχει ανάγκθ για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ τθν επιςτρεφόμενθ 
ςτουσ μετόχουσ εταιρικι περιουςία 

8. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ 
 
Σφμφωνα με το άρκρ. 26 παρ. 2β και το άρκρ. 28α του Κ.Ν. 2190/1920 θ Εταιρία ενθμερϊνει 
τουσ μετόχουσ για τα ακόλουκα: 
 
Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζχουν μόνο τα φυςικά 
καινομικά πρόςωπα, που εμφανίηονται ωσ μζτοχοι τθσ Εταιρίασ ςτα αρχεία τθσ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ θμζρασ, που προθγείται τθσ 
ςυνεδρίαςθσ, ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ 15θ Ιουνίου 2018 (θμερομθνία καταγραφισ). Η απόδειξθ 
τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ γίνεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικισ ζγγραφθσ βεβαίωςθσ τθσ ΕΧΑΕ ι 



εναλλακτικά με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Εταιρίασ με τα αρχεία τθσ ΕΧΑΕ. Η ςχετικι 
ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ αναφορικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να 
περιζλκει ςτθν Εταιρία το αργότερο τθν τρίτθ θμζρα, που προθγείται τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ 
Γενικισ Συνζλευςθσ (ιτοι τθν 17θ Ιουνίου 2018). Ζναντι τθσ Εταιρίασ κεωρείται, ότι ζχει 
δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ μόνον, όποιοσ φζρει τθν 
ιδιότθτα του μετόχου κατά τθν ωσ άνω θμερομθνία καταγραφισ. Σε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ προσ τισ διατάξεισ του άρκρ. 28α του Κ.Ν. 2190/1920 οι μζτοχοι μετζχουν ςτθν 
Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ μόνο μετά από άδειά τθσ. Η άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων δεν 
προχποκζτει τθ δζςμευςθ των μετοχϊν του δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ 
διαδικαςίασ, θ οποία περιορίηει τθν δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ αυτϊν κατά το 
χρονικό διάςτθμα, που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν θμερομθνία καταγραφισ και ςτθν Τακτικι 
Γενικι Συνζλευςθ. 
 
ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΨΗΦΟΤ ΜΕΩ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ  
Οι μζτοχοι μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε 
μζςω αντιπροςϊπων. Κάκε μζτοχοσ μπορεί να διορίςει μζχρι τρεισ αντιπροςϊπουσ. Ωςτόςο, αν 
ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ τθσ Εταιρίασ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε περιςςότερουσ του ενόσ 
λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν εμποδίηει το μζτοχο να ορίςει διαφορετικοφσ 
αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ, που εμφανίηονται ςτον κάκε λογαριαςμό αξιϊν. Νομικά 
πρόςωπα μετζχουν ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ορίηοντασ ωσ εκπροςϊπουσ τουσ μζχρι 3 
φυςικά πρόςωπα. Ζντυπο πλθρεξουςιότθτασ για τον διοριςμό αντιπροςϊπου είναι διακζςιμο 
ςτουσ μετόχουσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ www.haidemenos.gr και ςε ζγχαρτθ μορφι από 
το Τμιμα Μετόχων τθσ Εταιρίασ (Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4  Άλιμοσ – Τ.Κ.  174 56  τθλ. 210 
9940944).Το ζντυπο αυτό κα πρζπει να κατατεκεί ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ςτο 
Τμιμα Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ Εταιρίασ ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ τουλάχιςτον 3 θμζρεσπριν 
από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ. Αντιπρόςωποσ, που 
ενεργεί για περιςςότερουσ μετόχουσ, μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά για κάκε μζτοχο. Ο 
αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν Εταιρία πριν από τθν ζναρξθ τθσ 
ςυνεδρίαςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ κάκε ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, το οποίο μπορεί να 
είναι χριςιμο ςτουσ μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου να εξυπθρετεί ο αντιπρόςωποσ 
άλλα ςυμφζροντα πλθν των ςυμφερόντων του μετόχου. Κατά τθν ζννοια τθσ παροφςασ 
παραγράφου μπορεί να προκφπτει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ιδίωσ όταν ο αντιπρόςωποσ: (α) 
είναι μζτοχοσ, που αςκεί τον ζλεγχο τθσ εταιρίασ ι είναι άλλο νομικό πρόςωπο ι οντότθτα θ 
οποία ελζγχεται από το μζτοχο αυτόν,(β) είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τθσ 
διοίκθςθσ γενικά τθσ εταιρίασ ι μετόχου, που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ ι άλλου νομικοφ 
προςϊπου ι οντότθτασ, που ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ εταιρίασ,(γ) 
είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ εταιρίασ ι μετόχου, που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ 
ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ, που ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο 
τθσ εταιρίασ,(δ) είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα, 
που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ α’ ζωσ γ’. Το Καταςτατικό τθσ εταιρίασ δεν προβλζπει τθ 
δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ με θλεκτρονικά μζςα, οφτε τθ δυνατότθτα εξ 
αποςτάςεωσ ςυμμετοχισ των μετόχων ςτθ ψθφοφορία. 
 
III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ 
Η Εταιρία ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ, ότι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρ. 39 παρ. 2 
τουΚ.Ν. 2190/1920 μζτοχοι, που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 
κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ, δικαιοφνται να ηθτιςουν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο να εγγράψει 
πρόςκετα κζματα ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ κατόπιν ςχετικισ 

http://www.haidemenos.gr/


αίτθςθσ, που πρζπει να περιζλκει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 15 τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ 
Γενικι Συνζλευςθ. Η αίτθςθ για τθν εγγραφι πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ 
πρζπει να ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι ςχζδιο απόφαςθσ προσ ζγκριςθ από τθν Τακτικι 
Γενικι Συνζλευςθ. Σφμφωνα με το άρκρ. 39 παρ. 2α του Κ.Ν. 2190/1920 μζτοχοι, που 
εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ, με αίτθςι τουσ, 
θ οποία πρζπει να περιζλκει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 7 τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν 
Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ, δικαιοφνται να ηθτιςουν ςχζδια αποφάςεων για τα κζματα, που 
ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι τθν τυχόν ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξι τθσ, το δε 
διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να τα κζςει ςτθ διάκεςθ των μετόχων τουλάχιςτον 6 θμζρεσ 
πριν τθν θμερομθνία τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ. Σφμφωνα με το άρκρ. 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 
2190/1920 μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου, που υποβάλλεται ςτθν Εταιρία 5 
τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
υποχρεοφται να παράςχει ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ ςυγκεκριμζνεσ 
πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρίασ ςτο μζτρο, που αυτζσ είναι χριςιμεσ για τθν 
πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να 
απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρζωςθ παροχισ 
πλθροφοριϊν δεν υφίςταται όταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ιδθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Εταιρίασ, ιδίωσ με τθ μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων. Επίςθσ με αίτθςθ μετόχων, που 
εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, θ οποία υποβάλλεται εντόσ 
τθσ ίδιασ ωσ άνω προκεςμίασ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να ανακοινϊςει ςτθν 
Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τα ποςά, που κατά τθν τελευταία διετία καταβλικθκαν ςε κάκε 
μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τουσ διευκυντζσ τθσ εταιρίασ κακϊσ και κάκε παροχι 
προσ τα πρόςωπα αυτά από οποιαδιποτε αιτία ι ςφμβαςθ τθσ εταιρίασ με αυτοφσ. Σε όλεσ τισ 
ανωτζρω περιπτϊςεισ το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Τζτοιοσ 
λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων ςτο 
Διοικθτικό Συμβοφλιο ςφμφωνα με τισ παρ. 3 ι 6 του άρκρ. 18 του Κ.Ν. 2190/1920.Σφμφωνα με 
το άρκρ. 39 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 μζτοχοι, που εκπροςωποφν το 1/5 του καταβεβλθμζνου 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ, δικαιοφνται να ηθτιςουν από τθν Εταιρία 5 τουλάχιςτον 
πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ και το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο υποχρεοφται να παράςχει ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν 
πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Εταιρίασ. Το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο 
οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Τζτοιοσ λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ 
εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο ςφμφωνα με τισ παρ. 3 ι 6 του 
άρκρ. 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόςον τα αντίςτοιχα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν 
λάβει τθ ςχετικι πλθροφόρθςθ κατά τρόπο επαρκι.Αντίςτοιχεσ προκεςμίεσ για τυχόν άςκθςθ 
δικαιωμάτων μειοψθφίασ των μετόχων ιςχφουν και ςε περίπτωςθ Επαναλθπτικϊν Γενικϊν 
Συνελεφςεων. Σε όλεσ τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ οι αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν 
να αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν, που κατζχουν, κατά 
τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Τζτοια απόδειξθ αποτελεί και θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ 
από τθν ΕΧΑΕ ι θ πιςτοποίθςθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ 
ΕΧΑΕ και Εταιρίασ.  
 
Η παροφςα πρόςκλθςθ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μετοχϊν και των δικαιωμάτων ψιφου, που 
υφίςτανται κατά τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και χωριςτϊν 
ςυνόλων ανά κατθγορία, εφόςον το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ είναι κατανεμθμζνο ςε 
περιςςότερεσ κατθγορίεσ μετοχϊν, τα ζγγραφα που πρόκειται να υποβλθκοφν ςτθν Τακτικι 



Γενικι Συνζλευςθ, τα ςχζδια των αποφάςεων, που προτείνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, 
ι εφόςον καμία πρόταςθ δεν ζχει προτακεί προσ ζγκριςθ, ςχόλιο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
για κάκε κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, τα τυχόν ςχζδια αποφάςεων, που προτείνουν οι 
μζτοχοι, και τα ζντυπα, που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ψιφο μζςω αντιπροςϊπου, 
είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ www.haidemenos.gr. Τα ανωτζρω ζγγραφα 
είναι διακζςιμα προσ τουσ μετόχουσ και ςε ζγχαρτθ μορφι από το Τμιμα Μετόχων τθσ Εταιρίασ  
(Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4  Αλιμοσ – Τ.Κ.  174 56  τθλ. 210 9940944). 
 
Για περιςςότερεσ διευκρινίςεισ ι πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΤμιμαΜετόχων 
τθσ Εταιρίασ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
 

ΑΛΙΜΟ, 18.5.2018 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 
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