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ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

 

 

χκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» κε 

ηελ απφ 20-05-2011 απφθαζή ηνπ θαιεί ηνπο κεηφρνπο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΣΑ» ζε 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 16
ε
 Ινπλίνπ 2011 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο 

έδξαο ηεο εηαηξείαο ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε , νδφο σθξάηε Οηθνλφκνπ 3, ζηελ  αίζνπζα εθδειψζεσλ, 

γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 

 

ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

1. Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Αηνκηθψλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαζψο 

θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξηθήο ρξήζεσο 2010, ησλ 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 2010 θαη αλάγλσζε ησλ επ’ απηψλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ ηεο πεξηφδνπ 1.1.2010 - 31.12.2010. 

 

2. Απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ σο θαη ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ απφ θάζε 

επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2010. 

 

3. Δθινγή ελφο ηαθηηθνχ θαη ελφο αλαπιεξσκαηηθνχ ειεγθηνχ γηα ηε ρξήζε 1.1.2011-31.12.2011 

θαη έγθξηζε ηεο ακνηβήο ηνπο. 

 

4. Έγθξηζε ησλ ακνηβψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2010 θαη πξνέγθξηζε ησλ ακνηβψλ θαη 

ζπκβάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ επφκελε ρξήζε 2011. 

 

5. Γηάθνξεο αλαθνηλψζεηο. 

 

Ι. Γικαιώμαηα υμμεηοχής και Φήθου 

   ηε Γεληθή πλέιεπζε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ έρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα 

αξρεία ηνπ πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη «Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ.» 

(Δ.Υ.Α.Δ.), ζηα νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο (κεηνρέο) ηεο Δηαηξίαο. Η απφδεημε ηεο κεηνρηθήο 

ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή ελαιιαθηηθά, 

κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο Δηαηξίαο κε ηα αξρεία ηνπ ελ ιφγσ θνξέα. Η ηδηφηεηα ηνπ 

κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο (record date), ήηνη θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο πέκπηεο (5
εο

) εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (ήηνη ηελ 11
ε
 

Ινπλίνπ 2011), θαη ε ζρεηηθή βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ κεηνρηθή 

ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξία ην αξγφηεξν ηελ Σξίηε (3
ε
) εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (ήηνη ηελ 13
ε
 Ινπλίνπ 2011). 

   Έλαληη ηεο Δηαηξίαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

κφλνλ φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία θαηαγξαθήο (record 

date). ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28
α
 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ν ελ 

ιφγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηα ηεο. 

   Η άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ (ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ) δελ πξνυπνζέηεη ηελ δέζκεπζε ησλ 

κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ 

δπλαηφηεηα πψιεζε θαη κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ 

εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ζηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

 



ΙΙ. Γιαδικαζία άζκηζης δικαιώμαηος ψήθου 

   Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ 

αληηπξνζψπσλ. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Ννκηθά πξφζσπα 

κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. 

Ωζηφζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ 

ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ εκπνδίδεη ηνλ ελ ιφγσ κέηνρν λα νξίδεη 

δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο νπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε 

κε ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη 

δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Ο αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξία, 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν 

αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ κεηφρνπ. 

Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηδίσο 

φηαλ ν αληηπξφζσπνο: 

α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε νπνία 

ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ, β) είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο 

ηεο Δηαηξίαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο 

πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο 

ειεγθηήο ηεο Δηαηξίαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, δ) είλαη ζχδπγνο ή 

ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο 

(α) έσο (γ). Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηελ Δηαηξία κε ηνπο ίδηνπο ηχπνπο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

   Σν έληππν κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη ν δηνξηζκφο ηνπ αληηπξνζψπνπ είλαη δηαζέζηκν πξνο ηνπο 

κεηφρνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.akritas.gr θαη ζε έγραξηε κνξθή ζηα θεληξηθά γξαθεία 

ηεο Δηαηξίαο (σθξάηε Οηθνλφκνπ 3, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε).  

 

ΙΙΙ. Γικαιώμαηα μειοψηθίας 

   Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σα 

πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε. Αλ ηα ζέκαηα απηά δελ δεκνζηεπζνχλ, νη αηηνχληεο κέηνρνη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ 

αλαβνιή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Ν 2190/1920 

θαη λα πξνβνχλ νη ίδηνη ζηε δεκνζίεπζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην, κε δαπάλε ηεο 

Δηαηξίαο. 

   Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησ κεηφρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 

παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε 

εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

   ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξία πέληε (5) νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθνηλψλεη 

ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηα πνζά πνπ κέζα ζηελ ηειεπηαία δηεηία θαηαβιήζεθαλ γηα νπνηαδήπνηε 

αηηία απφ ηελ Δηαηξία ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζηνπο δηεπζπληέο ή άιινπο ππαιιήινπο 

ηεο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχκβαζε ηεο Δηαηξίαο πνπ θαηαξηίζζεθε γηα νπνηαδήπνηε αηηία κε ηα ίδηα 

πξφζσπα. Δπίζεο κε αίηεζε νηνπδήπνηε κεηφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη θαηά ηα αλσηέξσ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο 

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

http://www.akritas.gr/


ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη, αλαγξάθνληαο ηελ ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο 

κπνξεί λα είλαη θαηά ηηο πεξηζηάζεηο ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

   ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη κέηνρνη πνπ επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηα 

ηνπο νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θηλεηψλ αμηψλ πνπ 

δηαζέηνπλ κε βεβαίσζε απφ ηελ Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. (Δ.Υ.Α.Δ.) ή κε απεπζείαο 

ειεθηξνληθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ σο άλσ θνξέα θαη ηεο Δηαηξίαο. 

 

Η παξνχζα πξφζθιεζε θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα  πνπ αθνξνχλ ηε Γεληθή πλέιεπζε δηαηίζεληαη 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο καο www.akritas.gr θαη ζε έγραξηε κνξθή ζηα 

θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξίαο καο (σθξάηε Οηθνλφκνπ 3, 68 100, Αιεμαλδξνχπνιε). 

 

                                                   

Αιεμαλδξνχπνιε 20 Ματνπ 2011 

 

ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
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