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υνέλευση
Σε Τακκτική Γενική Συ
Σύμφ
φωνα με τον νόμο
ν
και το κκαταστατικό τη
ης Εταιρίας, το
ο ∆ιοικητικό Συμβούλιο
Σ
καττόπιν αποφάσεεως του, καλεεί τους Μετόχο
ους της
Εταιρ
ρίας σε Τακτικκή Γενική Συνέέλευση την 12
2η Ιουνίου 2013, ημέρα Τεττάρτη και ώρα
α 16:30 μ.μ. σ
στα γραφεία κκαι έδρα της Ε
Εταιρίας
στονν Ασπρόπυργο,, στη λεωφόρο
ο Αγ. Ιωάννου, περιοχή Αγ. Ιωάννης, για σ
συζήτηση και λλήψη αποφάσεεων στα παρακάτω θέματα.
Α ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ
1. Υ
Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων το
ου ∆ιοικητικού Συμβουλίου
υ και του Ο
Ορκωτού Ελεγγκτή επί των Εταιρικών και
κ
των
Ενοπ
ποιημένων Οικο
ονομικών Κατα
αστάσεων για τη χρήση 2012.
2. Υποβολή και έέγκριση των Εταιρικών καιι των Ενοποιη
ημένων Οικοννομικών Καταστάσεων για τη χρήση 20
012 οι οποίεςς έχουν
καταρτισθεί σύμφω
ωνα με τα ∆ιεεθνή Πρότυπα Χρηματοοικοννομικής Αναφο
οράς, καθώς κκαι έγκριση για
α την διάθεση των αποτελεσ
σμάτων
της χχρήσης.
3. Απ
παλλαγή των μ
μελών του ∆ιοικητικού Συμβ
βουλίου και του
υ Ορκωτού Ελλεγκτή από κάθ
θε ευθύνη απο
οζημίωσης για τη διαχείριση και τον
έλεγχχο της χρήσηςς 2012.
4. Εκκλογή ενός Τακτικού και ενό
ός Αναπληρωματικού ελεγκττή από το Σώμα Ορκωτών Ελλεγκτών για την χρήση 2013 και καθορισμός της
αμοιβ
βής τους.
5. Έγγκριση αμοιβώ
ών-αποζημίωση
ης των μελών του
τ ∆ιοικητικο
ού Συμβουλίου
υ για το έτος 2012 και προέγγκριση για το έτος
έ
2013.
6. Επ
πικύρωση της α
απόφασης του
υ ∆.Σ. περί ανα
απλήρωσης πα
αραιτηθέντων μ
μελών.
7. Εκκλογή νέων μεελών ∆ιοικητικο
ού Συμβουλίου
υ.
8. Εκκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύ
ύμφωνα με το άρθρο 37 του
υ Ν. 3693/2008
8.
9. Πα
αροχή αδείας, κατ’ άρθρο 23
3 παρ. 1 του Κ.Ν.
Κ
2190/192
20, στα μέλη ττου ∆ιοικητικο
ού Συμβουλίου
υ και στους ∆ιεευθυντές της εταιρίας
ε
να μεετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένωνν (κατά την ένννοια του άρθρ
ρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 219
90/1920) εταιρ
ριών.
10. ∆ιάφορα
∆
θέματτα - Ανακοινώσ
σεις.
Σε πεερίπτωση μη εεπιτεύξεως τηςς απαιτούμενη
ης από το νόμο
ο απαρτίας το
ο ∆ιοικητικό Συ
υμβούλιο με τη
ην παρούσα πρόσκληση καλλεί τους
Μετό
όχους της Ετα
αιρίας σε Α’ Επ
παναληπτική ΓΓενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2013,, ημέρα Τετάρ
ρτη και ώρα 1
16:30 μ.μ., κα
αι σε Β’
Επανναληπτική την 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Τεετάρτη και ώρα
α 16:30 μ.μ., α
αμφότερες στο
ον ίδιο τόπο.
Σύμφ
φωνα με τα άρ
ρθρα 26 παρ. 2
2β και 28α του
υ Κ.Ν. 2190/19
920, ως τροπο
οποιήθηκαν καιι προστέθηκανν, αντιστοίχωςς, με τα άρθρα 3 και 6
του Ν
Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρία ενημερώνει τους μ
μετόχους για τα
α ακόλουθα:
Ι. ΔΙΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η
∆ικαίίωμα συμμετοχχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζο
ονται ως μέτο
οχοι της
Εταιρ
ρίας στα αρχεεία του Συσττήματος Αϋλω
ων Τίτλων που
υ διαχειρίζετα
αι η «ΕΛΛΗΝΙΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣ
ΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.»
» (ΕΧΑΕ), στο
ο οποίο
τηρο
ούνται οι κινητέές αξίες (μετοχχές) της εταιρίας. Η απόδειξξη της μετοχική
ής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση
π
τη
ης σχετικής έγγγραφης
βεβαίωσης του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του
υ μετόχου πρέέπει να υφίστα
αται κατά την έέναρξη της πέέμπτης (5ης) ημ
μέρας που προ
οηγείται
της σ
συνεδρίασης, ήτοι την 7η Ιουνίου
Ι
2013 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετικκή έγγραφη β
βεβαίωση σχεττικά με την μ
μετοχική
ιδιότητα πρέπει να
α περιέλθει στη
ην Εταιρία το αργότερο τηνν τρίτη (3η) ημ
μέρα πριν τη σ
συνεδρίαση τη
ης Γενικής Συννέλευσης, ήτοιι την 9η
Ιουνίίου 2013. Όσο
οι από τους μεετόχους είναι ννομικά πρόσω
ωπα πρέπει ενττός της ίδιας π
προθεσμίας να καταθέσουν σ
σύμφωνα με ττο νόμο
τα νο
ομιμοποιητικά τους έγγραφα
α.
Στηνν Α΄ και Β΄ επ
παναληπτική Γεενική Συνέλευση της 26ης Ιο
ουνίου 2013 και
κ 10ης Ιουλίο
ου 2013 αντίσ
στοιχα μπορού
ύν να συμμετέέχουν οι
μέτοχχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω ττυπικές προϋπ
ποθέσεις. Η ιδιότητα του μεττόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ένα
αρξη της 22ης Ιουνίου
2013
3 για την Α΄ Επ
παναληπτική Γενική
Γ
Συνέλευ
υση και κατά την
τ έναρξη τηςς 6ης Ιουλίου 2
2013 για την Β
Β΄ Επαναληπτικκή Γενική Συνέέλευση,
ης
ήτοι της τέταρτης (4 ) ημέρας πριν από την ημέρα της συννεδρίασης της Α΄ και Β΄ Επα
αναληπτικής Σ
Συνέλευσης ανντίστοιχα (ημερ
ρομηνία
καταγραφής επανα
αληπτικών γενικών συνελεύσ
σεων). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση
β
σχεττικά με την μεττοχική ιδιότητα πρέπει να πεεριέλθει
στηνν Εταιρία το αρ
ργότερο την ττρίτη (3η) ημέέρα πριν τη συ
υνεδρίαση τηςς Α΄ και Β΄ επαναληπτικής
ε
ς Γενικής Συνέλλευσης, ήτοι ττην 23η
η
Ιουνίίου 2013 και 7 Ιουλίου 201
13 αντίστοιχα. Όσοι από το
ους μετόχους εείναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των α
ανωτέρω προθ
θεσμιών
να κα
αταθέσουν σύμφωνα με το νόμο
ν
τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.
Ένανντι της Εταιρία
ας θεωρείται ό
ότι έχει δικαίω
ωμα συμμετοχχής και ψήφου
υ στη Γενική Σ
Συνέλευση μό
όνο όποιος φέέρει την ιδιότη
ητα του
μετόχχου κατά την ημερομηνία κκαταγραφής. Σ
Σε περίπτωση μη συμμόρφω
ωσης με τις δια
ατάξεις του άρ
ρθρου 28α του
υ κ.ν. 2190/1920 ο εν
λόγω
ω μέτοχος μετέέχει στη Γενική
ή Συνέλευση μ
μόνο κατόπιν άδειας
ά
της.
Η άσ
σκηση των εν λόγω δικαιωμ
μάτων δεν προ
οϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών το
ου δικαιούχου ούτε την τήρ
ρηση άλλης αννάλογης
διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης α
αυτών κατά το
ο χρονικό διάσ
στημα που μεσ
σολαβεί ανάμεσ
σα στην
ημερ
ρομηνία καταγρ
ραφής και την ημερομηνία της
τ Γενικής Συννέλευσης.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως
εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους
κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.elastron.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας
(Λεωφ. Αγ. Ιωάννου, Θέση Αγ. Ιωάννης, 19300, Ασπρόπυργος Αττικής, τηλ. 210 5515000). Ο διορισμός και η ανάκληση του
αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρίας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες
πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι την 9η Ιουνίου 2013. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για
την Α΄ και Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23η Ιουνίου 2013 για την Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση και την 7η
Ιουλίου 2013 για την Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο
μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των
συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α)
είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι
μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή γ) είναι
υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας
που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά
πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.
ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 τoυ κ.ν.2190/1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δικαιούνται να ζητήσουν από το
∆ιοικητικό της Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που
πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 28η Μαΐου
2013. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης
προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη
ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 30η Μαΐου 2013 και ταυτόχρονα
τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει
υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.
β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 6η Ιουνίου 2013, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν
περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες
τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 5η Ιουνίου 2013.
γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 6η Ιουνίου 2013, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με
τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
δ)Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται
στην Εταιρία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 6η Ιουνίου 2013, το
∆ιοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την
περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τις επαναληπτικές Γενικές
Συνελεύσεις.
Για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους
ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η
προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού
αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας www.elastron.gr. Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του K.N. 2190/1920 θα διατίθενται στους μετόχους κατόπιν αιτήσεώς τους σε έγχαρτη μορφή
στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: - Λεωφ. Αγ. Ιωάννου Θέση Άγιος Ιωάννης, 19300,
Ασπρόπυργος Αττικής.
Ασπρόπυργος, 16 Μαΐου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

