∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του νόµου 4548/2018,
ενηµερώνονται οι κ.κ. µέτοχοι ότι, µεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώµατα
που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του νόµου
4548/2018:
i) Παράγραφος 2 άρθρου 141 νόµου 4548/2018: Με αίτηση µετόχων που
εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό
συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης,
που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο
διοικητικό συµβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική
συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε
ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου, κατά το άρθρο 122 του νόµου 4548/2018, επτά
(7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. H αίτηση για την εγγραφή
πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από
σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρηµένη
ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη
ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της γενικής
συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στο διαδικτυακό τόπο
της Eταιρείας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί
από τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του
νόµου 4548/2018. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι
δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 141 του νόµου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη
δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου (και
παραγράφου 2 του άρθρου 141 του νόµου 4548/2018), µε δαπάνη της εταιρείας.
ii) Παράγραφος 3 άρθρου 141 νόµου 4548/2018: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20
του καταβεβληµένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν σχέδια
αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν
αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει
να περιέλθει στο διοικητικό συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση
των µετόχων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του νόµου
4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της γενικής
συνέλευσης.
iii) Παράγραφος 6 άρθρου 141 νόµου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε
µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν
από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη
γενική συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της
εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι σχετικές µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες
διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων
και απαντήσεων. Επίσης, µε αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό
(1/20) του καταβεβληµένου κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να
ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την
τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή τους
διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από
οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρείας µε αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων
µετόχων στο διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 ή 80 του νόµου
4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συµβούλιο
µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο.
iv) Παράγραφος 7 άρθρου 141 νόµου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση µετόχων, που
εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου κεφαλαίου η οποία
υποβάλλεται στην Εταιρεία µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 6 του άρθρου
141 νόµου 4548/2018, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική
συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την
περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί
την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται
στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση
των αιτούντων µετόχων στο διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 ή 80 του
νόµου 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του διοικητικού συµβουλίου έχουν
λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
v) Παράγραφος 8 άρθρου 141 νόµου 4548/2018: Στις περιπτώσεις των παραγράφων
6 και 7 του άρθρου 141 του νόµου 4548/2018, τυχόν αµφισβήτηση ως προς το
βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης εκ µέρους του διοικητικού συµβουλίου παροχής
των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο µε απόφασή του, που εκδίδεται κατά
τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο
υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η
απόφαση δεν προσβάλλεται µε ένδικα µέσα.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωµάτων τους, οι αιτούντες
µέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις
περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 ν. 4548/2018,
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 εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυµη Εταιρεία»
(ΕΛΚΑΤ) και της Εταιρείας.

