
 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ και ψήφου ςτη Γενική Συνζλευςη 

τθ Γενικι υνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετάςχει και να ψθφίςει όποιοσ εμφανίηεται ωσ 
μζτοχοσ (κάτοχοσ κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Εταιρείασ) ςτα αρχεία του υςτιματοσ 
Άυλων Σίτλων («.Α.Σ.»), που διαχειρίηεται θ εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟ 
ΣΙΣΛΩΝ Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Σ.»), κατά τθν ζναρξθ τθσ 5θσ θμζρασ πριν από τθν θμζρα τθσ αρχικισ 
ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ («Ημερομθνία Καταγραφισ»). Η ωσ άνω Ημερομθνία 
Καταγραφισ ιςχφει και για τθν τυχόν Επαναλθπτικι Γενικι υνζλευςθ. 

Η μετοχικι ιδιότθτα κατά τθν Ημερομθνία Καταγραφισ πιςτοποιείται θλεκτρονικά από τθν 
ΕΛ.Κ.Α.Σ., με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Εταιρείασ με τα αρχεία του .Α.Σ. Επομζνωσ, 
για να ςυμμετάςχει και να ψθφίςει ςτθ Γενικι υνζλευςθ, ο μζτοχοσ δεν απαιτείται να 
προςκομίςει ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ τθσ ΕΛ.Κ.Α.Σ.  

Ζναντι τθσ εταιρείασ κεωρείται ότι δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθν Γενικι υνζλευςθ ζχει 
μόνον όποιοσ φζρει τθν ιδιότθτα του μετόχου κατά τθν Ημερομθνία Καταγραφισ. Επιςθμαίνεται 
ότι για τθ ςυμμετοχι των μετόχων ςτθ Γενικι υνζλευςθ δεν απαιτείται θ δζςμευςθ των 
μετοχϊν τουσ ι θ τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ που να περιορίηει τθ δυνατότθτα 
πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ των μετοχϊν κατά το χρονικό διάςτθμα ανάμεςα ςτθν Ημερομθνία 
Καταγραφισ και τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. 

Κάκε κοινι μετοχι παρζχει δικαίωμα μίασ ψιφου. 

Άςκηςη δικαιϊματοσ ςυμμετοχήσ και ψήφου μζςω αντιπροςϊπου 

Οι μζτοχοι δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν ςτθ Γενικι υνζλευςθ και να ψθφίςουν είτε 
αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςϊπων, ςε κάκε περίπτωςθ δια 
φυςικισ παρουςίασ. Κάκε μζτοχοσ μπορεί να διορίςει ζωσ τρεισ (3) αντιπροςϊπουσ. Ο 
αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςοτζρουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά για 
κάκε μζτοχο. Εάν ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε περιςςότερουσ του ενόσ 
λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο μζτοχοσ μπορεί να ορίηει διαφορετικοφσ αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ 
που εμφανίηονται ςτον κάκε λογαριαςμό αξιϊν.  

Ζντυπα αντιπροςϊπευςθσ για το διοριςμό αντιπροςϊπου κα είναι, κατά περίπτωςθ, διακζςιμα 
ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ και ςε ζγχαρτθ μορφι ςτα γραφεία τθσ 
Εταιρείασ. Σα ζντυπα αντιπροςϊπευςθσ, ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα, κα πρζπει να 
κατατίκενται ι να περιζρχονται ταχυδρομικά ςτα γραφεία τθσ Εταιρείασ ι θλεκτρονικά ςτθν 
Τπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων με fax ι με e-mail, ςε κάκε περίπτωςθ ςαράντα οκτϊ (48) 
τουλάχιςτον ϊρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ 
κα πρζπει να κατατίκεται ι να περιζρχεται ςτθν Εταιρεία κατά τα ανωτζρω και τυχόν 
αντικατάςταςθ ι ανάκλθςθ οφτωσ διοριςκζντοσ αντιπροςϊπου. 

Ο μζτοχοσ μπορεί να διορίςει αντιπρόςωπο για μία ι περιςςότερεσ γενικζσ ςυνελεφςεισ και για 
οριςμζνο χρόνο.  

Ο αντιπρόςωποσ ψθφίηει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του μετόχου, αν υφίςτανται. 

Ο αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Εταιρεία, πριν από τθν ζναρξθ τθσ 
ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνελεφςεωσ, κάκε ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, το οποίο μπορεί να είναι 
χριςιμο ςτουσ μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου να εξυπθρετιςει ο αντιπρόςωποσ 
άλλα ςυμφζροντα πλθν των ςυμφερόντων του μετόχου. 

φγκρουςθ ςυμφερόντων μπορεί ιδίωσ να προκφπτει όταν ο αντιπρόςωποσ είναι: 

α) μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ι άλλο νομικό πρόςωπο ι οντότθτα που 
ελζγχεται από τον μζτοχο αυτόν, 
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β) μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι τθσ εν γζνει διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ ι μετόχου που 
αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από 
μζτοχο, ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ, 

γ) υπάλλθλοσ ι ελεγκτισ τθσ Εταιρείασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ι άλλου 
νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ 
Εταιρείασ, 

δ) ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ 
περιπτϊςεισ α’ ζωσ γ’. 

Δικαιϊματα μειοψηφίασ 

φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, οι μζτοχοι, μεταξφ άλλων, ζχουν και τα ακόλουκα 
δικαιϊματα:  

i. Με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου 
κεφαλαίου, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να ςυγκαλεί Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ 
των μετόχων, ορίηοντασ θμζρα ςυνεδρίαςθσ αυτισ, θ οποία δεν πρζπει να απζχει 
περιςςότερο από ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν θμερομθνία επίδοςθσ τθσ αίτθςθσ ςτον 
Πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου. Η αίτθςθ περιζχει το αντικείμενο τθσ θμεριςιασ 
διάταξθσ. Αν δεν ςυγκλθκεί γενικι ςυνζλευςθ από το Διοικθτικό υμβοφλιο μζςα ςε είκοςι 
(20) θμζρεσ από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, θ ςφγκλθςθ διενεργείται από τουσ 
αιτοφντεσ μετόχουσ με δαπάνεσ τθσ εταιρείασ, με απόφαςθ του δικαςτθρίου, που εκδίδεται 
κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων. τθν απόφαςθ αυτι ορίηονται ο τόποσ και ο 
χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, κακϊσ και θ θμεριςια διάταξθ. Η απόφαςθ δεν προςβάλλεται με 
ζνδικα μζςα. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ςυγκαλεί τθ Γενικι υνζλευςθ, ςφμφωνα με τισ 
γενικζσ διατάξεισ ι κάνει χριςθ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτόσ αν 
οι αιτοφντεσ μζτοχοι απζκλειςαν τθν τελευταία αυτι δυνατότθτα. 

ii. Με αίτθςθ μετόχου ι μετόχων, που εκπροςωπεί ι εκπροςωποφν το 1/20 του 
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να εγγράψει 
πρόςκετα κζματα ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ ςυγκλθκείςασ Γενικισ υνζλευςθσ, εφόςον θ 
παραπάνω αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ 
πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ. H αίτθςθ για τθν εγγραφι πρόςκετων κεμάτων ςτθν 
θμεριςια διάταξθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο απόφαςθσ προσ 
ζγκριςθ ςτθ Γενικι υνζλευςθ. Συχόν ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ κα δθμοςιοποιείται 
με τον ίδιο τρόπο με τθν αρχικι θμεριςια διάταξθ, δεκατρείσ (13) θμζρεσ πριν από τθν 
θμερομθνία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ και ταυτόχρονα κα τίκεται ςτθ διάκεςθ των μετόχων 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι το ςχζδιο απόφαςθσ που ζχει 
υποβλθκεί από τουσ μετόχουσ. Αν τα κζματα αυτά δεν δθμοςιευκοφν, οι αιτοφντεσ μζτοχοι 
δικαιοφνται να ηθτιςουν τθν αναβολι τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του 
άρκρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβοφν οι ίδιοι ςτθ δθμοςίευςθ, κατά τα οριηόμενα 
ςτο δεφτερο εδάφιο του άρκρου 141 παρ. 2, με δαπάνθ τθσ εταιρείασ. Σο Διοικθτικό 
υμβοφλιο δεν είναι υποχρεωμζνο να προβαίνει ςτθν εγγραφι κεμάτων ςτθν θμεριςια 
διάταξθ οφτε ςτθ δθμοςίευςθ ι γνωςτοποίθςθ αυτϊν μαηί με αιτιολόγθςθ και με ςχζδια 
αποφάςεων που υποβάλλονται από τουσ μετόχουσ αν το περιεχόμενο αυτϊν ζρχεται 
προφανϊσ ςε αντίκεςθ με το νόμο ι τα χρθςτά ικθ. 

iii. Μζτοχοσ ι μζτοχοι που εκπροςωπεί ι εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 
κεφαλαίου δφναται να υποβάλει ι δφνανται να υποβάλουν ςχζδια αποφάςεων για κζματα 
που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι τυχόν ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ με αίτθςι τουσ 
που πρζπει να περιζλκει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν 
Γενικι υνζλευςθ. Σα ςχζδια αποφάςεων τίκενται ςτθ διάκεςθ των μετόχων κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν 
Γενικι υνζλευςθ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο δεν είναι υποχρεωμζνο να προβαίνει ςτθ 
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δθμοςίευςθ ι γνωςτοποίθςθ ςχεδίων αποφάςεων που υποβάλλονται από τουσ μετόχουσ αν 
το περιεχόμενο αυτϊν ζρχεται προφανϊσ ςε αντίκεςθ με το νόμο ι τα χρθςτά ικθ. 

iv. Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου, που υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία πζντε (5) 
τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ, το Διοικθτικό υμβοφλιο 
υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ 
για τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ, ςτο μζτρο που αυτζσ είναι ςχετικζσ με τα κζματα τθσ 
θμεριςιασ διάταξθσ. Επίςθσ, με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) 
του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου, το διοικθτικό ςυμβοφλιο υποχρεοφται να ανακοινϊνει ςτθ 
γενικι ςυνζλευςθ, εφόςον είναι τακτικι, τα ποςά που, κατά τθν τελευταία διετία, 
καταβλικθκαν ςε κάκε μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι τουσ διευκυντζσ τθσ εταιρείασ, 
κακϊσ και κάκε παροχι προσ τα πρόςωπα αυτά από οποιαδιποτε αιτία ι ςφμβαςθ τθσ 
εταιρείασ με αυτοφσ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Σζτοιοσ 
λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων ςτο 
Διοικθτικό υμβοφλιο ςφμφωνα με τα άρκρα 79 ι 80 του Ν.4548/2018. Σο Διοικθτικό 
υμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 

v. Μετά από αίτθςθ μετόχου ι μετόχων που εκπροςωπεί ι εκπροςωποφν το 1/10 του 
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, θ οποία κα πρζπει να υποβλθκεί ςτθν Εταιρεία 
πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ, το Διοικθτικό 
υμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των 
εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ. Σο Διοικθτικό 
υμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, 
ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Σζτοιοσ λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ 
εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο ςφμφωνα με τα άρκρα 79 ι 
80 του Ν.4548/2018, εφόςον τα αντίςτοιχα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ζχουν λάβει τθ 
ςχετικι πλθροφόρθςθ κατά τρόπο επαρκι. 

vi. Μετά από αίτθςθ μετόχου ι μετόχων που εκπροςωπεί ι εκπροςωποφν το 1/20 του 
καταβεβλθμζνου κεφαλαίου, ο πρόεδροσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ υποχρεοφται να αναβάλει 
μία μόνο φορά τθ λιψθ αποφάςεων από τθ Γενικι υνζλευςθ για όλα ι οριςμζνα κζματα, 
ορίηοντασ θμζρα ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, αυτιν που ορίηεται ςτθν αίτθςθ των μετόχων, 
θ οποία όμωσ δεν μπορεί να απζχει περιςςότερο από 20 θμζρεσ από τθ χρονολογία τθσ 
αναβολισ. 

vii. Μετά από αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου 
κεφαλαίου, θ ψθφοφορία ςε κάποιο κζμα ι κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ενεργείται με 
φανερι ψθφοφορία.  

ε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ άςκθςθσ των δικαιωμάτων τουσ, θ μετοχικι ιδιότθτα κα 
πιςτοποιείται θλεκτρονικά από τθν ΕΛ.Κ.Α.Σ., με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Εταιρείασ 
με τα αρχεία του .Α.Σ. 

 


