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Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 ηων μεηότων ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία 

«ΕΛΛΑΚΣΩΡ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΕΛΛΑΚΣΩΡ  ΑΕ» 

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) 

ζε Σακηική Γενική σνέλεσζη 

-----.----- 

 Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Εηαηξείαο θαη θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο, πνπ ειήθζε θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 2-6-2011, 

θαινύληαη νη θ.θ. Μέηνρνη ηεο Εηαηξείαο ζε Σακτική Γενική υνέλευση, πνπ ζα 

ζπλεδξηάζεη ζηηο ηξηάληα Ινπλίνπ ηνπ έηνπο δύν ρηιηάδεο έληεθα (30-06-2011), εκέξα 

Πέκπηε θαη ώξα 11:00 ζηα Γξαθεία ηεο Εηαηξείαο επί ηεο νδνύ Εξκνύ αξηζκόο 25, ζηελ 

Κεθηζηά, κε ηα παξαθάησ: 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

1. Υπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Εηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ Εηεζίσλ 

Ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 

31.12.2010, κεηά ησλ ζρεηηθώλ Εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ 

Ειεγθηή – Λνγηζηή. Δηάζεζε θεξδώλ.  

2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή – Λνγηζηή 

από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο Εηαηξείαο θαη, αληίζηνηρα, γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2010. 

3. Έγθξηζε ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ζε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαη’ άξζξν 

24 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2010. 

4. Πξνέγθξηζε θαηαβνιήο ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ζε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ  

θαη’ άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2011. 

5. Εθινγή ελόο ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ Οξθσηνύ Ειεγθηή – Λνγηζηή γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2011 θαη νξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 

6. Φνξήγεζε, θαη’ άξζξν 23 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, άδεηαο ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη ζε Δηεπζπληέο ηεο Εηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζε Δηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ή ζηε 

Δηεύζπλζε Εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ ή άιισλ εηαηξεηώλ, αθόκα θαη αλ επηδηώθνπλ 

παξόκνηνπο ζθνπνύο. 

7. Παξνρή άδεηαο, θαη’ άξζξν 23
α
 παξ. 2 θ.λ. 2190/1920, γηα ηε ζύλαςε,  παξάηαζε ή 

αλαλέσζε ηεο ηζρύνο ζπκβάζεσλ κεηαμύ ηεο Εηαηξείαο θαη ησλ κεη’ απηήο 

ζπλδεδεκέλσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42
ε
 παξ. 5 θ.λ. 2190/1920, εηαηξεηώλ.
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Σε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε από ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Εηαηξείαο 

απαξηία θαη εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ιήςε απνθάζεσλ γηα ην ζύλνιν ή γηα 

νξηζκέλα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε ηπρόλ Α’ Επαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζα 

ζπλέιζεη ηε Δεπηέξα  11 Ινπιίνπ 2011 θαη ώξα 11:00 ζηνλ ίδην ρώξν.   

Σύκθσλα κε ηα άξζξα 26 παξ. 2β θαη 28α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, ε Εηαηξεία 

ελεκεξώλεη ηνπο κεηόρνπο ηεο γηα ηα αθόινπζα: 

  

Ι. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

 

 Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη όπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο (θάηνρνο θνηλώλ 

νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ηεο Εηαηξείαο) ζηα αξρεία ηνπ Σπζηήκαηνο 'Απισλ Τίηισλ πνπ ηεξείηαη 

από ηελ "Ειιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Α.Ε." (Ε.Φ.Α.Ε.) [πξώελ Κεληξηθό Απνζεηήξην Αμηώλ], θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο 5
εο

 εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

(Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο), ήηνη ηελ 25
ε
 Ινπλίνπ 2011. Η κεηνρηθή ηδηόηεηα θαηά ηελ Ηκεξνκελία 

Καηαγξαθήο ζα απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ή, 

ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε  ηεο Εηαηξείαο κε ηα αξρεία ηεο ΕΦΑΕ. Η 

ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε, ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο πξέπεη λα 

πεξηέιζεη ζηελ Εηαηξεία ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε (3
ε
) εκέξα πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη ηελ 27
ε
 Ινπλίνπ 2011.  

Σηελ Α΄ Επαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζα έρνπλ όινη όζνη 

εκθαλίδνληαη σο κέηνρνη ηεο Εηαηξείαο ζηα αξρεία ηεο ΕΦΑΕ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο (4
εο

 ) 

εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο, ήηνη ηελ 7
ε
 Ινπιίνπ 2011 (Ηκεξνκελία 

Καηαγξαθήο Α΄ Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο). Η ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε, ή ε 

ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηόηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Εηαηξεία 

ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε (3
ε
) εκέξα πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο σο άλσ Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο, ήηνη ηελ 8
ε
 Ινπιίνπ 2011.  

Έλαληη ηεο Εηαηξείαο  ζεσξείηαη όηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε 

κόλνλ όπνηνο θέξεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ  θαηά ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία θαηαγξαθήο. Σε 

πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28
α
 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο 

ηζρύεη, νη Μέηνρνη κεηέρνπλ ζηελ Γεληθή ζπλέιεπζε κόλνλ κεηά από άδεηά ηεο.   

Επηζεκαίλεηαη όηη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Μεηόρσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε δελ απαηηείηαη πιένλ ε 

δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπο ή ε ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο πνπ λα πεξηνξίδεη ηε 

δπλαηόηεηα πώιεζεο θαη κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ 

εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.  

Κάζε θνηλή κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ.  

 

ΙΙ.  ΑΚΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΦΗΦΟΤ ΜΔΧ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ  
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Οη Μέηνρνη δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη λα ςεθίζνπλ είηε 

απηνπξνζώπσο είηε κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζώπσλ. Κάζε Μέηνρνο κπνξεί 

λα δηνξίζεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Ννκηθά πξόζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε 

νξίδνληαο σο εθπξνζώπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξόζσπα.  

Έληππα αληηπξνζώπεπζεο γηα ην δηνξηζκό αληηπξνζώπνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Εηαηξείαο www.ellaktor.com θαη ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Εηαηξείαο, νδόο Εξκνύ, αξηζκ. 25, 

Κεθηζηά (Υπεξεζία Εμππεξέηεζεο Μεηόρσλ). Τα έληππα αληηπξνζώπεπζεο, ζπκπιεξσκέλα 

θαη ππνγεγξακκέλα, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ θαη λα πεξηέιζνπλ ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο 

Εηαηξείαο, νδόο Εξκνύ, αξηζκ. 25, Κεθηζηά (Υπεξεζία Εμππεξέηεζεο Μεηόρσλ) ηξεηο (3) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη κέρξη ηε Δεπηέξα, 

27 Ινπλίνπ 2011.  

Ο αληηπξόζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζόηεξνπο Μεηόρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα 

θάζε Μέηνρν. Εάλ ν Μέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ 

ελόο ινγαξηαζκνύ αμηώλ, ν Μέηνρνο κπνξεί λα νξίδεη δηαθνξεηηθνύο αληηπξνζώπνπο γηα ηηο 

κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκό αμηώλ.  

Ο Μέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξόζσπν γηα κία θαη κόλε γεληθή ζπλέιεπζε ή γηα όζεο 

ζπλειεύζεηο ιάβνπλ ρώξα εληόο νξηζκέλνπ ρξόλνπ.  

Ο αληηπξόζσπνο ςεθίδεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Μεηόρνπ, εθόζνλ πθίζηαληαη, θαη 

ππνρξενύηαη λα αξρεηνζεηεί ηηο νδεγίεο ςήθνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο, από ηελ ππνβνιή 

ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζηελ αξκόδηα αξρή ή, εάλ ε απόθαζε ππνβάιιεηαη ζε 

δεκνζηόηεηα, από ηελ θαηαρώξηζή ηεο ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Εηαηξεηώλ.  

Ο αληηπξόζσπνο Μεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Εηαηξεία, πξηλ από ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκν ζηνπο Μεηόρνπο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξόζσπνο 

άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Μεηόρνπ.  

Σύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κπνξεί ηδίσο λα πξνθύπηεη όηαλ ν αληηπξόζσπνο: 

α)  είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθό πξόζσπν ή 

νληόηεηα ε νπνία ειέγρεηαη από ηνλ Μέηνρν απηόλ,  

β)  είλαη κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Εηαηξείαο ή 

Μεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο 

πνπ ειέγρεηαη από Μέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξίαο, 

γ)  είλαη ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο Εηαηξείαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο 

Εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από Μέηνρν, ν 

νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο,  

δ)  είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε έλα από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α΄ έσο γ΄.  

http://www.ellaktor.com/
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Δελ ρνξεγείηαη ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ησλ Μεηόρσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε δηά ειεθηξνληθώλ 

κέζσλ, άλεπ θπζηθήο παξνπζίαο απηώλ ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο Σπλειεύζεσο, νύηε 

ε δπλαηόηεηα ςήθνπ εμ απνζηάζεσο (δηά ειεθηξνληθώλ κέζσλ ή δ' αιιεινγξαθίαο), νύηε ε 

δπλαηόηεηα δηνξηζκνύ θαη αλαθιήζεσο αληηπξνζώπνπ δηά ειεθηξνληθώλ κέζσλ. 

ΙΙΙ.  ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ  

Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2β ηνπ άξζξνπ 26 θ.λ. 2190/1290, ελεκεξώλνπκε ηνπο θ.θ. 

Μεηόρνπο όηη, κεηαμύ άιισλ, έρνπλ θαη ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2,2α,4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ θ.λ. 2190/20:  

i.  Με αίηεζε Μεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα εγγξάςεη πξόζζεηα ζέκαηα ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπγθιεζείζαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, εθόζνλ ε παξαπάλσ αίηεζε 

πεξηέιζεη ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκέξεο πξηλ από ηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη κέρξη ηελ 15ε Ινπλίνπ 2011. H αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή 

πξόζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 

αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην απόθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Η 

αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν, όπσο θαη ε 

πξνεγνύκελε εκεξήζηα δηάηαμε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη ηελ 17ε Ινπλίνπ 2011 θαη ηαπηόρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ 

Μεηόρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Eηαηξείαο, καδί κε ηελ αηηηνιόγεζε ή ην ζρέδην απόθαζεο 

πνπ έρεη ππνβιεζεί από ηνπο Μεηόρνπο.  

ii.  Με αίηεζε Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ησλ Μεηόρσλ, 

θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/20, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 24ε 

Ινπλίνπ 2011, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ 

αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, εθόζνλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Δηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 23ε Ινπλίνπ 2011.  

iii.  Μεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε Μεηόρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Εηαηξεία πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 

24ε Ινπλίνπ 2011, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε ηηο αηηνύκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Εηαηξείαο, 

ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο 

Μεηόρσλ κε ην ίδην πεξηερόκελν. Υπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ δελ πθίζηαηαη 

όηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο, ηδίσο κε ηε 

κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ.  



                    

5 

 

iv.  Με αίηεζε Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ 

από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 24ε Ινπλίνπ 2011, ην Δηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα αλαθνηλώζεη ζηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηα πνζά πνπ 

θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή 

ηνπο δηεπζπληέο ηεο Εηαηξείαο, θαζώο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξόζσπα απηά, από 

νπνηαδήπνηε αηηία ή ζύκβαζε ηεο Εηαηξείαο κε απηνύο.  

v.  Μεηά από αίηεζε Μεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/5 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 24ε Ινπλίνπ 

2011, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε 

ηεο Εηαηξείαο.  

Αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο γηα ηπρόλ άζθεζε δηθαησκάησλ  κεηνςεθίαο ησλ κεηόρσλ ηζρύνπλ θαη 

ζε πεξίπησζε ηεο Α’ Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

Σε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, νη αηηνύληεο Μέηνρνη 

νθείινπλ λα απνδεηθλύνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο. Η κεηνρηθή ηδηόηεηα ζα απνδεηθλύεηαη κε ηελ 

πξνζθόκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ή, ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε  

ηεο Εηαηξείαο κε ηα αξρεία ηεο ΕΦΑΕ.  

IV.  ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

Η παξνύζα πξόζθιεζε, ηα έγγξαθα πνπ πξόθεηηαη λα ππνβιεζνύλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ηα 

ζρέδηα ησλ απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ηα έληππα 

αληηπξνζώπεπζεο θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/20 

βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξίαο, www.ellaktor.com . Επίζεο, νη θ.θ. 

Μέηνρνη δύλαληαη λα παξαιάβνπλ ηα αλσηέξσ έγγξαθα ζε έγραξηε κνξθή από ηελ Υπεξεζία 

Εμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο (νδόο Εξκνύ, αξηζκόο 25, 145 64 Κεθηζηά). 

 

Κεθηζηά, 2 Ινπλίνπ 2011 

ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

http://www.ellaktor.com/

