
 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

1. Με αι�τηση μετο� χων που εκπροσωπου� ν το ε�να εικοστο�  (1/20) του καταβεβλημε�νου 

μετοχικου�  κεφαλαι�ου, το Διοικητικο�  Συμβου� λιο της εταιρι�ας υποχρεου� ται να εγγρα� ψει 

στην ημερη� σια δια� ταξη της Γενικη� ς Συνε�λευσης προ� σθετα θε�ματα, εα� ν η σχετικη�  αι�τηση 

περιε�λθει στο Διοικητικο�  Συμβου� λιο με�χρι την Τρι�τη 14 Μαίου 2019 δηλ. δεκαπε�ντε (15) 

τουλα� χιστον ημε�ρες πριν απο�  τη Γενικη�  Συνε�λευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να 

δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αι�τηση για την εγγραφη�  προ� σθετων 

θεμα� των στην ημερη� σια δια� ταξη συνοδευ� εται απο�  αιτιολο� γηση η�  απο�  σχε�διο απο� φασης 

προς ε�γκριση στη Γενικη�  Συνε�λευση και η αναθεωρημε�νη ημερη� σια δια� ταξη 

δημοσιοποιει�ται με τον ι�διο τρο� πο ο� πως η προηγου� μενη ημερη� σια δια� ταξη, στις 16 Μαίου 

2019, δηλ. δεκατρει�ς (13) ημε�ρες πριν απο�  την ημερομηνι�α της Γενικη� ς Συνε�λευσης και 

ταυτο� χρονα τι�θεται στη δια� θεση των μετο� χων στην ιστοσελι�δα της εταιρι�ας, μαζι� με την 

αιτιολο� γηση η�  το σχε�διο απο� φασης που ε�χει υποβληθει� απο�  τους μετο� χους κατα�  τα 

προβλεπο� μενα στο α� ρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. 

2. Με αι�τηση μετο� χων που εκπροσωπου� ν το ε�να εικοστο�  (1/20) του καταβεβλημε�νου 

μετοχικου�  κεφαλαι�ου, το Διοικητικο�  Συμβου� λιο θε�τει στη δια� θεση των μετο� χων κατα�  τα 

οριζο� μενα στο α� ρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το αργο� τερο με�χρι την 23η Μαίου 2019 , 

η� τοι ε�ξι (6) τουλα� χιστον ημε�ρες πριν απο�  την ημερομηνι�α της Γενικη� ς Συνε�λευσης, σχε�δια 

αποφα� σεων για θε�ματα που ε�χουν περιληφθει� στη αρχικη�  η�  την αναθεωρημε�νη ημερη� σια 

δια� ταξη, αν η σχετικη�  αι�τηση περιε�λθει στο Διοικητικο�  Συμβου� λιο με�χρι την 22α Μαίου 

2019 δηλ. επτα�  (7) τουλα� χιστον ημε�ρες πριν απο�  την ημερομηνι�α της Γενικη� ς Συνε�λευσης.  

3. Μετα�  απο�  αι�τηση οποιουδη� ποτε μετο� χου που υποβα� λλεται στην εταιρι�α με�χρι την 23η 

Μαίου 2019, δηλ. πε�ντε (5) τουλα� χιστον πλη� ρεις ημε�ρες πριν απο�  τη Γενικη�  Συνε�λευση, το 

Διοικητικο�  Συμβου� λιο υποχρεου� ται να παρε�χει στη Γενικη�  Συνε�λευση τις αιτου� μενες 

συγκεκριμε�νες πληροφορι�ες για τις υποθε�σεις της εταιρι�ας, στο με�τρο που αυτε�ς ει�ναι 



χρη� σιμες για την πραγματικη�  εκτι�μηση των θεμα� των της ημερη� σιας δια� ταξης. Υποχρε�ωση 

παροχη� ς πληροφοριω� ν δεν υφι�σταται ο� ταν οι σχετικε�ς πληροφορι�ες διατι�θενται η� δη στην 

ιστοσελι�δα της εταιρι�ας, ιδι�ως με τη μορφη�  ερωτη� σεων και απαντη� σεων. 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 εταιρίας , καθώς και κάθε παροχή προς τα 

πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας  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. Στις 

περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει 

ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 

4. Μετα�  απο�  αι�τηση μετο� χων που εκπροσωπου� ν το ε�να δε�κατο (1/10) του 

καταβεβλημε�νου μετοχικου�  κεφαλαι�ου η οποι�α υποβα� λλεται στην εταιρι�α με�χρι 23η Μαίου 

2019, δηλ. πε�ντε (5) τουλα� χιστον πλη� ρεις ημε�ρες πριν απο�  τη Γενικη�  Συνε�λευση, το 

Διοικητικο�  Συμβου� λιο υποχρεου� ται να παρε�χει στη Γενικη�  Συνε�λευση πληροφορι�ες για την 

πορει�α των εταιρικω� ν υποθε�σεων και την περιουσιακη�  κατα� σταση της εταιρι�ας. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα 

ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

Σε ο� λες τις ανωτε�ρω αναφερο� μενες περιπτω� σεις οι αιτου� ντες με�τοχοι οφει�λουν να 

αποδεικνυ� ουν τη μετοχικη�  τους ιδιο� τητα και, εκτο� ς απο�  την υπ’ αρ. 3) περι�πτωση, τον 

αριθμο�  των μετοχω� ν που κατε�χουν κατα�  την α� σκηση του σχετικου�  δικαιω� ματος. Η 

απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει 

ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει 

υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο 

κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.  

 


