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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με την απόφαση 570 / 20.05.2019 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τον
Νόµο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική
Συνέλευση στις 14 Ιουνίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της
εταιρίας στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Νέας Σάντας του ∆ήµου Κιλκίς προκειµένου να
συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα εξής θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2018,
µετά των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 2018.
3. Έγκριση µη διανοµής µερίσµατος για την χρήση 2018.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση
2019.
5. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου η θητεία του οποίου λήγει στις 30/06/2019.
6. Ορισµός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 44 του ν.4449/2017.
7. ∆ιάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση µη απαρτίας και µαταιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, η
επαναληπτική θα διεξαχθεί την 21η Ιουνίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14.00’
στον ίδιο τόπο, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 130,
παρ. 2 του νόµου 4548/2018.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ
∆ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν µόνο τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα που εµφανίζονται ως µέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων
Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυµη Εταιρεία» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της
πέµπτης (5ης) ηµέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την 9η
Ιουνίου 2019 (ηµεροµηνία καταγραφής). Η ως άνω ηµεροµηνία καταγραφής ισχύει
και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδοµένου ότι η εξ
αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30)
ηµέρες από την ηµεροµηνία καταγραφής κατ’ άρθρο 124 παρ. 6 του νόµου
4548/2018. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης δεν θα
δηµοσιευθεί νέα πρόσκληση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόµου
4548/2018.
Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας µπορεί να γίνεται µε κάθε νόµιµο µέσο και
πάντως βάσει ενηµέρωσης που λαµβάνει η Εταιρεία απευθείας µε ηλεκτρονική
σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία της ΕΛΚΑΤ. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι
έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση µόνον όποιος
φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την ως άνω ηµεροµηνία καταγραφής. Σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 του νόµου

4548/2018, οι µέτοχοι µετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση µόνο µετά από άδειά
της.
ΑΚΡΙΒΕΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Οι µέτοχοι που δικαιούνται να συµµετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση
µπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπων. Κάθε µέτοχος
µπορεί να διορίζει µέχρι (3) αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στην
τακτική γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι (3) φυσικά
πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες
εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός
δεν εµποδίζει το µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που
εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε την τακτική γενική
συνέλευση. Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία ή περισσότερες
γενικές συνελεύσεις και για ορισµένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύµφωνα µε
τις οδηγίες του µετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν µη συµµόρφωση του αντιπροσώπου
µε τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής
συνέλευσης, ακόµη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την
επίτευξη της πλειοψηφίας.
Έντυπα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την ψήφο µέσω αντιπροσώπου είναι
διαθέσιµα στους µετόχους στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση:
www.fieratex.gr και, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα
αυτά, σε έγχαρτη µορφή στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Νέα
Σάντα 61100 Κιλκίς, τηλ. (+30)2341075500), τα οποία, εφόσον ο µέτοχος το ζητήσει,
η Εταιρεία αποστέλλει ταχυδροµικώς και χωρίς χρέωση.
Ο διορισµός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου του µετόχου γίνεται
εγγράφως και υποβάλλονται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση
(Νέα Σάντα 61100 Κιλκίς, υπόψη Τµήµατος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή µέσω fax στο
(+30)2341064481 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα
ηµεροµηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης.
Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης της τακτικής 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. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου µπορεί να
προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι µέτοχος
που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία
ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν, β) είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή εν γένει
της διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου
νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που
ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή
συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α’ έως
γ’.
∆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.
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική
συνέλευση, σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέµα της προτεινόµενης ηµερήσιας διάταξης
ή, εφόσον καµία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού
συµβουλίου, καθώς και τα σχέδια των αποφάσεων που έχουν προτείνει οι µέτοχοι,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του νόµου 4548/2018, αµέσως µετά
την παραλαβή τους από την εταιρεία, τα έντυπα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για
την ψήφο µέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και οι λοιπές πληροφορίες της
παραγράφου 3 του άρθρου 123 του νόµου 4548/2018, καθώς και λεπτοµερείς
πληροφορίες σχετικά µε τα εν λόγω δικαιώµατα µειοψηφίας και τους όρους άσκησής
τους, αναρτώνται και είναι διαθέσιµα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας:
www.fieratex.gr και σε έγχαρτη µορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Νέα Σάντα 61100
Κιλκίς, τηλ. (+30) 2341075500) σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 4548/2018.
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