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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    

των µετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευσητων µετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευσητων µετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευσητων µετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση    
 

 

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους κ.κ. 

Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί την την την την ΠέµπτηΠέµπτηΠέµπτηΠέµπτη    24242424    

Μαΐου 2012Μαΐου 2012Μαΐου 2012Μαΐου 2012 και ώρα 11 και ώρα 11 και ώρα 11 και ώρα 11:00,:00,:00,:00, στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά. 
    

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ    

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση 2011, µε τις 
σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των 
κερδών. 

 
2. Απαλλαγή των Μελών  του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  και  των  Ελεγκτών  από  κάθε  ευθύνη 

αποζηµιώσεως για την χρήση 2011. 
 
3. Έγκριση αµοιβών των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2011 και προέγκριση 

αυτών για το έτος 2012. 
 
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονοµικών 

Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιηµένων) για την χρήση 2012 και καθορισµός της αµοιβής 
τους. 

 
    

Ι. ∆ικαίωµα Συµµετοχής στη Γενική ΣΙ. ∆ικαίωµα Συµµετοχής στη Γενική ΣΙ. ∆ικαίωµα Συµµετοχής στη Γενική ΣΙ. ∆ικαίωµα Συµµετοχής στη Γενική Συνέλευσηυνέλευσηυνέλευσηυνέλευση    

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συµµετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι 

εγγεγραµµένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των αύλων µετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά 

Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών, Εκκαθάρισης ∆ιακανονισµού & Καταχώρησης» 

(«ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής 

Συνέλευσης, ήτοι της Παρασκευής 1Παρασκευής 1Παρασκευής 1Παρασκευής 19999ης ης ης ης ΜαΐουΜαΐουΜαΐουΜαΐου 201 201 201 2012222 («Ηµεροµηνία Καταγραφής»). Η µετοχική 

ιδιότητα κατά την Ηµεροµηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται µέσω της απευθείας ηλεκτρονικής 

σύνδεσης της Εταιρίας µε τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». 

Επισηµαίνεται ότι για τη συµµετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η 

δέσµευση των µετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη 

δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης των µετοχών κατά το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην 

ηµεροµηνία καταγραφής και την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙ. ∆ιαδικασία για την άσκησης του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου. ∆ιαδικασία για την άσκησης του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου. ∆ιαδικασία για την άσκησης του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου. ∆ιαδικασία για την άσκησης του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου    

Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, µπορούν να ψηφίσουν είτε 

αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος µπορεί να διορίσει µέχρι τρεις (3) 

αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους 

µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 

Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισµό αντιπροσώπου είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της 

Εταιρίας www.elin.gr και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, 14564 Κηφισιά (Τµήµα 



Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα, θα 

πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, 14564 

Κηφισιά (Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε 

Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει µετοχές, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός 

λογαριασµού αξιών, ο Μέτοχος µπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που 

εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών. 

Ο Μέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία και µόνη γενική συνέλευση ή για όσες 

συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισµένου χρόνου. 

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύµφωνα µε τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται 

να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της 

Γενικής Συνέλευσης στην αρµόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δηµοσιότητα, από την 

καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. 

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο 

στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα 

συµφέροντα πλην των συµφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συµφερόντων µπορεί ιδίως να 

προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο 

νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή 

άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 

Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 

Εταιρίας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον 

έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα 

που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. 
    

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. ∆ικαιώµατ. ∆ικαιώµατ. ∆ικαιώµατ. ∆ικαιώµατα Μειοψηφίαςα Μειοψηφίαςα Μειοψηφίαςα Μειοψηφίας    

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενηµερώνουµε τους κ.κ. Μετόχους 

ότι, µεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώµατα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2
α
,4 και 

5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: 

i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής 

Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε 

(15) ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι µέχρι την 9
η
 Μαΐου 2012. H αίτηση για την εγγραφή 

πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο 

απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται 

µε τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 11
η
 Μαΐου 2012 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση 

των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει 

υποβληθεί από τους Μετόχους. 

ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 

27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής 

Συνέλευσης ήτοι το αργότερο µέχρι την 18
η
 Μαΐου 2012, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν 



περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής 

Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο µέχρι την 17
η
 Μαΐου 2012. 

iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον 

πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο µέχρι την 18
η 

Μαΐου 2012, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες 

πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική 

εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία 

σε αιτήσεις Μετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν 

οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως µε τη µορφή 

ερωτήσεων και απαντήσεων. 

iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 

που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, 

ήτοι το αργότερο µέχρι την 18
η
 Μαΐου 2012, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει 

στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα 

πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρίας µε αυτούς. 

v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η 

οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική 

Συνέλευση, ήτοι το αργότερο µέχρι την 18
η
 Μαΐου 2012, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να 

παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την 

περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.  

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωµάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να 

αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση 

του σχετικού δικαιώµατος. Η πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας θα γίνεται µε απευθείας 

ηλεκτρονική σύνδεση µεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. 

IV. ∆ιαθέσιµα Έγγραφα και πληροφορίεςIV. ∆ιαθέσιµα Έγγραφα και πληροφορίεςIV. ∆ιαθέσιµα Έγγραφα και πληροφορίεςIV. ∆ιαθέσιµα Έγγραφα και πληροφορίες    

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια 

των αποφάσεων που προτείνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι 

λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ. ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα 

της Εταιρίας, www.elin.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε 

έγχαρτη µορφή από τo Tµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Πηγών αρ. 33, Κηφισιά, 

τηλ . 210 6241530) κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης. 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2012 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


