
 

 

 

 

 

 

 

 

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» 

ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

 

 

Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε 

ηελ από 21-05-2012 απόθαζή ηνπ θαιεί ηνπο κεηόρνπο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ» ζε 

Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηελ 18
ε
 Ινπλίνπ 2012 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο 

έδξαο ηεο εηαηξείαο ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε , νδόο Σσθξάηε Οηθνλόκνπ 3, ζηελ  αίζνπζα εθδειώζεσλ, 

γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 

 

ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

1. Υπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Αηνκηθώλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαζώο 

θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξηθήο ρξήζεσο 2011, ησλ 

Απνηειεζκάησλ Φξήζεο 2011 θαη αλάγλσζε ησλ επ’ απηώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ ηεο πεξηόδνπ 1.1.2011 - 31.12.2011. 

 

2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ σο θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε 

επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2011. 

 

3. Δθινγή ελόο ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ ειεγθηνύ γηα ηε ρξήζε 1.1.2012-31.12.2012 

θαη έγθξηζε ηεο ακνηβήο ηνπο. 

 

4. Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ γηα ηηο πξνζθεξόκελεο από απηνύο ππεξεζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2011 

θαη πξνέγθξηζε ησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ επόκελε 

ρξήζε 2012. 

 

5. Οξηζκόο ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3693/2008 

 

6. Φνξήγεζε αδείαο, θαη' άξζξν 23, παξ. 1, ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Γηεπζύλζεσο, θαζώο θαη ζε Γηεπζπληέο, λα κεηέρνπλ ζε 

Γηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ή ζηε Γηεύζπλζε Eηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ, πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή 

ζπλαθείο ζθνπνύο 

 

7. Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο. 

 

 

Ι. Γικαιώμαηα υμμεηοχής και Φήθου 

   Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ έρεη όπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα 

αξρεία ηνπ Σπζηήκαηνο Άπισλ Τίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη «Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Α.Δ.» 

(Δ.Φ.Α.Δ.), ζηα νπνίν ηεξνύληαη νη θηλεηέο αμίεο (κεηνρέο) ηεο Δηαηξίαο. Η απόδεημε ηεο κεηνρηθήο 



ηδηόηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή ελαιιαθηηθά, 

κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε ηεο Δηαηξίαο κε ηα αξρεία ηνπ ελ ιόγσ θνξέα. Η ηδηόηεηα ηνπ 

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

ηεο πέκπηεο (5
εο

) εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο (ήηνη ηελ 13
ε
 

Ινπλίνπ 2012), θαη ε ζρεηηθή βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ κεηνρηθή 

ηδηόηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξία ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε (3
ε
) εκέξα πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε 

ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο (ήηνη ηελ 15
ε
 Ινπλίνπ 2012). 

   Έλαληη ηεο Δηαηξίαο ζεσξείηαη όηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε 

κόλνλ όπνηνο θέξεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ θαηά ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία θαηαγξαθήο (record 

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

ιόγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε κόλν κεηά από άδεηα ηεο. 

   Η άζθεζε ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ (ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ) δελ πξνϋπνζέηεη ηελ δέζκεπζε ησλ 

κεηνρώλ ηνπ δηθαηνύρνπ νύηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ 

δπλαηόηεηα πώιεζε θαη κεηαβίβαζεο απηώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ 

εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ζηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

 

 

ΙΙ. Γιαδικαζία άζκηζης δικαιώμαηος ψήθου 

   Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ 

αληηπξνζώπσλ. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Ννκηθά πξόζσπα 

κεηέρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζώπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξόζσπα. 

Ωζηόζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ 

ελόο ινγαξηαζκνύο αμηώλ, ν πεξηνξηζκόο απηόο δελ εκπνδίδεη ηνλ ελ ιόγσ κέηνρν λα νξίδεη 

δηαθνξεηηθνύο αληηπξνζώπνπο γηα ηηο κεηνρέο νπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκό αμηώλ ζε ζρέζε 

κε ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Αληηπξόζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζόηεξνπο κεηόρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη 

δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Ο αληηπξόζσπνο κεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξία, 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, ην νπνίν 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηόρνπο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ λα εμππεξεηήζεη ν 

αληηπξόζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ αληηπξνζσπεπόκελνπ κεηόρνπ. 

Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα πξνθύπηεη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ηδίσο 

όηαλ ν αληηπξόζσπνο: 

α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο ή άιιν λνκηθό πξόζσπν ή νληόηεηα ε νπνία 

ειέγρεηαη από ην κέηνρν απηόλ, β) είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο 

ηεο Δηαηξίαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο 

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

ειεγθηήο ηεο Δηαηξίαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή 

νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, δ) είλαη ζύδπγνο ή 

ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε έλα από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο 

(α) έσο (γ). Ο δηνξηζκόο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζώπνπ ηνπ κεηόρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηελ Δηαηξία κε ηνπο ίδηνπο ηύπνπο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

   Τν έληππν κε ην νπνίν βεβαηώλεηαη ν δηνξηζκόο ηνπ αληηπξνζώπνπ είλαη δηαζέζηκν πξνο ηνπο 

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

ηεο Δηαηξίαο (Σσθξάηε Οηθνλόκνπ 3, 68 100, Αιεμαλδξνύπνιε).  

 

ΙΙΙ. Γικαιώμαηα μειοψηθίας 

   Με αίηεζε κεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξόζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Τα 

πξόζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεύνληαη ή λα γλσζηνπνηνύληαη, κε επζύλε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

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

Σπλέιεπζε. Αλ ηα ζέκαηα απηά δελ δεκνζηεπζνύλ, νη αηηνύληεο κέηνρνη δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ ηελ 

αλαβνιή ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Ν 2190/1920 
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θαη λα πξνβνύλ νη ίδηνη ζηε δεκνζίεπζε, θαηά ηα νξηδόκελα ζην πξνεγνύκελν εδάθην, κε δαπάλε ηεο 

Δηαηξίαο. 

   Με αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησ κεηόρσλ θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 27 

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

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

εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

   Σε πεξίπησζε αίηεζεο κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξία πέληε (5) νιόθιεξεο εκέξεο πξηλ 

από ηελ ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθνηλώλεη 

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

αηηία από ηελ Δηαηξία ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ζηνπο δηεπζπληέο ή άιινπο ππαιιήινπο 

ηεο, θαζώο θαη θάζε άιιε ζύκβαζε ηεο Δηαηξίαο πνπ θαηαξηίζζεθε γηα νπνηαδήπνηε αηηία κε ηα ίδηα 

πξόζσπα. Δπίζεο κε αίηεζε νηνπδήπνηε κεηόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη θαηά ηα αλσηέξσ ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνύληαη ζρεηηθά κε ηηο 

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

ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί λα δώζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνύληαη, αλαγξάθνληαο ηελ ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. Τέηνηνο ιόγνο 

κπνξεί λα είλαη θαηά ηηο πεξηζηάζεηο ε εθπξνζώπεζε ησλ αηηνύλησλ κεηόρσλ ζην Γηνηθεηηθό 

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

   Σε όιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο νη κέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα αζθήζνπλ ηα λόκηκα δηθαηώκαηα 

ηνπο νθείινπλ λα απνδεηθλύνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ θηλεηώλ αμηώλ πνπ 

δηαζέηνπλ κε βεβαίσζε από ηελ Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Α.Δ. (Δ.Φ.Α.Δ.) ή κε απεπζείαο 

ειεθηξνληθή ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ σο άλσ θνξέα θαη ηεο Δηαηξίαο. 

 

Η παξνύζα πξόζθιεζε θαη όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα  πνπ αθνξνύλ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε δηαηίζεληαη 

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

θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξίαο καο (Σσθξάηε Οηθνλόκνπ 3, 68 100, Αιεμαλδξνύπνιε). 

 

                                                   

Αιεμαλδξνύπνιε 21 Μαΐνπ 2012 

 

ΤΟ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

http://www.akritas.gr/

