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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
VΙΙ. Πληροφοριακά στοιχεία για 
τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων και τις 
βασικές εξουσίες της, περιγραφή 
των δικαιωμάτων των μετόχων και 
του τρόπου άσκησής τους
Γενική Συνέλευση
Τρόπος  Λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης – 
Εξουσίες 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού 
της Εταιρίας , η Γενική Συνέλευση των Μετό-
χων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας  
και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθε-
ση που αφορά την Εταιρία.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να 
αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού εκτός 
από εκείνες που σύμφωνα με το νόμο 
(άρθρο 11 παρ. 5, άρθρο 13 παρ. 2 και 13 και 
άρθρο 17β  παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20) αποφα-
σίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφα-
λαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες 
που,  σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό, 
η αρμοδιότητα ανήκει στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο, καθώς και αυξήσεις ή μειώσεις που 
επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. 

γ) Τη  διάθεση των ετήσιων κερδών, εξαιρου-
μένης της περίπτωσης του εδ. στ παρ. 2 του 
άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/20.

δ) Την εκλογή μελών και αναπληρωματικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός 
από τις περιπτώσεις του άρθρου 25 Καταστα-
τικού, που αφορούν την εκλογή μελών από 
το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατά-
σταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή 
απώλεσαν την ιδιότητά τους, για το υπόλοιπο 
της θητείας των μελών που αντικαθίστανται  
και με την πρϋπόθεση ότι η αντικατάσταση 

αυτών δεν είναι εφικτή από αναπληρωμα-
τικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική 
Συνέλευση. 

ε) Την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών 
(ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)

στ) Την έκδοση ομολογιακών δανείων, εκ 
παραλλήλλου με το σχετικό δικαίωμα του 
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με  το 
άρθρο 28 του Καταστατικού

ζ) Την εκλογή των ελεγκτών 

η) Την παράταση της διάρκειας, τη συγχώ-
νευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή 
διάλυση της Εταιρίας

 θ) Το Διορισμό εκκαθαριστών, 

ι) Για την άσκηση αγωγής κατά μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση εντο-
λής τους ή για παράβαση του νόμου και του 
Καταστατικού και 

ια) Για κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την 
Εταιρία και καθορίζεται η αρμοδιότητά της 
από το νόμο ή από το Καταστατικό. 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα 
της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου,  
εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου 
όμορου της έδρας,  τουλάχιστον  μία φορά 
κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το 
πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. 
Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέ-
ρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης  περι-
λαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή 
διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της 
συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και 
ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο 
οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη 
συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά 

τους αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου. 
Στο ελάχιστο περιεχόμενο της πρόσκλησης 
περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες για το 
χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορούν 
να ασκηθούν τα  δικαιώματα μειοψηφίας , 
την ημερομηνία καταγραφής, με επισήμαν-
ση ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι 
κατά την ημερομηνία καταγραφής έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση, γνωστοποίηση του τόπου στον 
οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο 
εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που 
προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και 
αναφορά στη διέυθυνση της ιστοσελίδας 
της Εταιρίας , όπου είναι διαθέσιμες όλες οι 
ανωτερω πληροφορίες και τα έντυπα που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο 
μέσω αντιπροσώπου.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 
δημοσιεύεται, ολόκληρη ή σε περίληψη  (η 
οποία περιλαμβάνει οπωσδήποτε και ρητή 
αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, 
στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο 
της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 
του κ.ν. 2190/20), στα έντυπά μέσα που 
ορίζει το άρθρο 26  παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20,  
στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης  και στην ιστοσελίδα του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρίας, είκοσι 
τουλάχιστον ημέρες  πριν από την ημέρα της 
συνεδρίασης. 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσι-
εύεται  επίσης ηλεκτρονικά μέσα ενημέρω-
σης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια , 
με στόχο  την αποτελεσματική διάχυση των 
πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό και τη 
διασφάλιση της ταχείας και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβασης σε αυτήν. 

Δικαίωμα Παράστασης στις Γενικές 
Συνελεύσεις

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέ-
χει κάθε μέτοχος. 

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται 
κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν 
από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνε-
ται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια 
ΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρο-
νική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του 
παραπάνω φορέα. 

Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρο-
νική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική 
ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία 
το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη 
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Πέραν των ανωτέρω, η άσκηση του δικαι-
ώματος συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 
δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών 
του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης 
διαδικασίας, που να περιορίζει τη δυνατότη-
τα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών 
κατά το χρονικό διάστημα  ανάμεσα στην 
ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία 
της Γενικής Συνέλευσης. 

Μέτοχοι ή εκπρόσωποι μετόχων, που δεν 
έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, μετέ-
χουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από 
άδειά της.

Οι μέτοχοι δικαιούνται να παρίστανται στις 
Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε 
μέσω ενός ή περισσοτέρων αντιπροσώπων, 
μετόχων ή μη. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορί-
ζει μέχρι τρεις ( 3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, 
αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, 
οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους 
του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιοριμός 
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αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει 
διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις με-
τοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαρια-
σμό αξιών . Αντιπρόσωπος που ενεργεί για 
περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει 
διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική 
Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους 
μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου 
γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην 
Εταιρία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις 
(3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία αναρτά στην 
ιστοσελίδα της τα έντυπα που πρέπει να 
συμπληρώσει και κοινοποιήσει ο μέτοχος για 
τον ορισμό των αντιπροσώπων τους.

Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει 
δυνατότητα συμετοχής στη Γενική Συνέλευ-
ση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με 
ηλεκτρονικά μέσα ή δι’ αλληλογραφίας.

Οι αντιπρόσωποι μετόχων υποχρεούνται 
να γνωστοποιούν την Εταιρία, πριν από την 
έναρξη της  συνεδρίασης της Γενικής Συνέ-
λευσης κάθε γεγονός που θα είναι χρήσιμο 
να γνωρίζουν οι μέτοχοι, ώστε να μπορούν 
να αξιολογήσουν αν υπάρχει κίνδυνος 
εξυπηρέτησης άλλων συμφερόντων από τον 
αντιπρόσωπο πλην των δικών τους. Σύγκρου-
ση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως 
αν ο αντιπρόσωπος :

α. είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, 
η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν 

β. είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή της διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που 
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομι-
κού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται 
από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρίας.

γ. είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της 
Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντό-

τητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος 
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας.

δ. είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού 
με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέ-
ρονται ανωτέρω.

Απαρτία – Πλειοψηφία

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, η 
Γενική Συνέλευση βρίσκεται  σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκ-
προσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία κατά 
την πρώτη συνεδρίασή της, η Συνέλευση 
συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέ-
ρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που 
ματαιώθηκε, βρίσκεται δε τότε σε απαρτία 
και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της 
αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε 
και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ’αυτήν 
τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 
οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειο-
ψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη 
Συνέλευση.

Κατ΄εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις 
που αφορούν  στη μεταβολή της εθνικότητας 
της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου 
της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των 
υποχρεώσεων των μετόχων, στην  αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέ-
πεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, 
εκτός εάν  επιβάλλεται από διάταξη νόμου 
ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 
στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός 
αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρ-
θρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του 
τρόπου της διάθεσης των κερδών, στη συγ-
χώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, 
παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας, 
παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοι-
κητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου , σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που 
ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση  βρί-
σκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως 
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 
όταν  παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε 
αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο 
τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 
οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των δύο τρίτων(2/3) των ψήφων που εκπρο-
σωπούνται στη Συνέλευση.

Μη συντελεσθείσης της ανωτέρω αυξημένης 
απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται 
και συνέρχετα εκ νέου  μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης 
που ματαιώθηκε, βρίσκεται δε σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της 
αρχικής ημερήσιας διάταξης,  όταν εκπροσω-
πείται  σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
Εάν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η 
Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται  εκ 
νέου μέσα σε έικοσι ( 20) ημέρες, βρίσκεται 
δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για 
τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, 
όταν εκπροσωπείται σ’αυτήν το ένα πέμπτο 
(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 
εταιρικού κεφαλαίου. Σε όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων 
που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται , εάν 
στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος 
και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδρι-
άσεων εφόσον δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό 
την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχι-
στον δέκα (10 πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη 
ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναλη-
πτική.

Δικαιώματα Μετόχων
Δικαίωμα Παράστασης στις Γενικές 
Συνελεύσεις

Όπως  αναγράφεται αναλυτικά ανωτέρω , 
οι μέτοχοι δικαιούνται να παρίστανται στις 
Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε 
μέσω αντιπροσώπων , μετόχων ή μη.

Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις:

Κάθε μετοχή, εκτός από τις προνομιούχες 
χωρίς ψήφο μετοχές, παρέχει δικαίωμα μιας 
ψήφου.

Δικαιώματα προνομιούχων μετόχων 

Σύμφωνα με την από 27.6.90 απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
της Εταιρίας που είχε αποφασίσει την αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την 
έκδοση προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών, 
τα προνόμια των προνομιούχων χωρίς ψήφο 
μετοχών συνίστανται: 

Α. Στην απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, 
πρώτου μερίσματος από τα κέρδη εκάστης 
χρήσης,  σε περίπτωση  δε μη διανομής 
μερίσματος ή διανομής μερίσματος μικρό-
τερου του πρώτου, κατά μια ή περισσότερες 
χρήσεις, στην προνομιακή καταβολή του 
πρώτου αυτού μερίσματος σωρευτικά και για 
τις χρήσεις αυτές, από τα κέρδη των επομέ-
νων χρήσεων. Οι προνομιούχες χωρίς ψήφο 
μετοχές δικαιούνται, ισότιμα προς τις κοινές 
μετοχές, σε απόληψη του πρόσθετου μερί-
σματος που τυχόν θα διανεμηθεί με οποια-
δήποτε μορφή. Σημειωτέον πάντως ότι, μετά 
την τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 79 
παρ. 8 του Ν 3604/2007 των διατάξεων της 
παρ. 2 του άρθρου 45  του ΚΝ 2190/20, περί 
των διανεμομένων κερδών ανωνύμων εται-
ριών, καταργήθηκε η υποχρέωση διανομής 
ελάχιστου υποχρεωτικού πρώτου μερίσμα-
τος 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού 
κεφαλαίου και ισχύει πλέον η υποχρεωτική 
διανομή του 35% των καθαρών κερδών.

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

> Eταιρική Διακυβέρνηση
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Β. Στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου 
που έχει καταβληθεί από τους μετόχους των 
προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών, από 
το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής 
περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας. 
Οι κάτοχοι των προνομιούχων χωρίς ψήφο 
μετοχών δικαιούνται ισότιμα προς τους 
κατόχους κοινών μετοχών και περαιτέρω 
συμμετοχής, αναλογικά, στο προϊόν της 
εκκαθάρισης, εάν αυτό είναι ανώτερο από το 
συνολικά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 

Δικαιώματα προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας, που δεν γίνεται με 
εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με 
δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέ-
χεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το 
νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους, 
κατά την εποχή της έκδοσης , μετόχους της 
Εταιρίας,  ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο 
υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφα-
λαίου της Εταιρίας με μετοχές μιας μόνο απο 
τις κατηγορίες μετοχών που έχει εκδώσει η 
Εταιρία, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται 
στους μετόχους της άλλης κατηγορίας μόνο 
μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από 
τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία 
ανήκουν οι νέες μετοχές .  

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του ν. 
2190/1920, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί 
να περιορισθεί ή καταργηθεί, με απόφα-
ση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 
που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 
πλειοψηφία ,σύμφωνα με διατάξεις των  
άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν. 
2190/1920. 

Δικαίωμα λήψης αντιγράφου οικονομικών 
καταστάσεων και εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση, κάθε Μέτοχος μπορεί να πάρει 
από την Εταιρία τις ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις  του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, 
που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 
Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβού-
λιο υποχρεούται να παρέχει  στη Γενική 
Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες 
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρί-
ας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για 
την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβού-
λιο 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 Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 
των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώ-
ντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται 
στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, 
κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των 
αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβού-
λιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του 
άρθρου 18 Ν.219/1920.

Μετά από αίτηση Μετόχων που 
εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 
χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημε-
ρών από την ημερομηνία επίδοσης της σχε-
τικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το 
αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της αι-
τούμενης Συνέλευσης.  Εάν δεν συγκληθεί γε-
νική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο 
εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση 
της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργεί-
ται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες 
της Εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς 
πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που 
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστι-
κών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο 
τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς 

και η ημερήσια διάταξη.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια 
διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συ-
γκληθεί, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει 
σε αυτό δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθε-
τα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να 
γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού 
Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από τη γενική συνέλευση. H αίτηση 
για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην 
ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολό-
γηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση 
στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη 
ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον 
ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια 
διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυ-
τόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων 
στην ιστοσελίδα της Eταιρίας, μαζί με την 
αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει 
υποβληθεί από τους μετόχους. 

Γ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
θέσει στη διάθεση των μετόχων, έξι (6) του-
λάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 
της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων 
για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχι-
κή ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, 
αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. 

Διευκρινίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 
δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγ-
γραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε 
στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών 
μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσε-
ων που υποβάλλονται από τους μετόχους 
κατά τις δύο ανωτέρω παραγράφους, αν το 
περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε 
αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δ. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 
υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη 
λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευ-
ση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα 

θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της 
συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτησή 
τους, η οποία, όμως, δεν μπορεί να απέχει πε-
ρισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την 
ημέρα αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική 
Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγού-
μενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των 
διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης 
των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν 
και νέοι μέτοχοι, εφόσον τηρήσουν τις υπο-
χρεώσεις του για την συμμετοχή στη Γενική 
Συνέλευση. 

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση 
τα ποσά που κατά την τελευταία διετία κα-
ταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, 
καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα 
αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση 
της Εταιρίας με αυτούς, εφόσον η σχετική 
αίτηση υποβληθεί πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 
να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, 
ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος 
λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η 
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο 
διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρα-
γράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν.219/1920. 
Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή 
μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των 
πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές 
Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας.  

ΣΤ. Η λήψη απόφασης επί οιουδήποτε θέμα-
τος της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευ-
σης διενεργείται με ονομαστική κλήση. 

Η.  Επιπλέον,  μέτοχοι που εκπροσωπούν το 
1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφα-
λαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τη διενέργεια 
ελέγχου της Εταιρίας από το Μονομελές 
Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου, πρέπει 
να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την 
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έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 
χρήσης εντός της οποίας έγιναν οι καταγγελ-
λόμενες πράξεις. 

Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 
1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαί-
ου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε 
(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 
Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέ-
λευση  πληροφορίες  για την πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή 
κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό συμ-
βούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, 
ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος 
λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η 
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο 
διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρα-
γράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν.219/1920, 
εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληρο-
φόρηση κατά τρόπο επαρκή. Τυχόν αμφισβή-
τηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολο-
γίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, 
επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της 
έδρας της Εταιρίας.  

Στις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των 
δικαιωμάτων τους, 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 βεβαίωσης από τα Ελληνικά 
Χρηματιστήρια ΑΕ ή η πιστοποίηση της με-
τοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική 
σύνδεση μεταξύ του παραπάνω φορέα και 
Εταιρίας.

Επίσης, Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 
δικαιούνται να ζητήσουν από το μονομελές 
πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της 
Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον 
από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσε-
ων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών 
δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και 

συνετή διοίκηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 
40 ΚΝ 2190/1920.  

Δικαίωμα Μερίσματος:

Σύμφωνα με το Καταστατικό, το ελάχιστο 
μέρισμα που διατίθεται υποχρεωτικά ετησίως 
από την Εταιρία ισούται με το ελάχιστο 
ετήσιο μέρισμα που προβλέπεται από το 
νόμο (άρθρο 45 του κ.ν. 2190/20), το οποίο 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 
ανέρχεται σε ποσοστό   35% τουλάχιστον 
των καθαρών κερδών της Εταιρίας, μετά την 
απαιτούμενη κράτηση για τη δημιουργία 
τακτικού αποθεματικού.

Το μέρισμα πληρώνεται εντός δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συ-
νέλευσης των Μετόχων που εγκρίνει τις Ετή-
σιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 

Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοι-
νώνεται με δημοσιεύσεις στον τύπο, στο 
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και  στην ιστοσελίδα 
του Χ.Α. και της Εταιρίας.

Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια 
πενταετία αφ΄ότου κατέστησαν απαιτητά 
παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης:

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθα-
ριστές αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων 
σύμφωνα με το Καταστατικό και διανέμουν 
το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της 
εταιρικής περιουσίας στους Μετόχους, ανά-
λογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλη-
μένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας .

Ευθύνη Μετόχων :

Η ευθύνη των Μετόχων περιορίζεται στην 
ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.

Αποκλειστική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων –  
Εφαρμοστέο Δίκαιο:  

Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοι-
κεί, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, 
λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα 
της Εταιρίας  και υπόκειται στην Ελληνική νο-
μοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας 

αφ’ ενός και των Μετόχων ή οποιουδήποτε 
τρίτου αφ’ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστι-
κή αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων, 
η δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των 
Δικαστηρίων της Αθήνας. 

 

Υπηρεσίες Ενημέρωσης και 
Εξυπηρέτησης των Μετόχων
Η ενηµέρωση και η εξυπηρέτηση των Μετό-
χων έχει ανατεθεί στις ακόλουθες Υπηρεσίες:

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων έχει την 
ευθύνη της παρακολούθησης των σχέσε-
ων της Εταιρίας με τους Μετόχους της και 
το επενδυτικό κοινό και μεριμνά για την 
έγκαιρη,  έγκυρη και ισότιμη ενηµέρωση των  
επενδυτών και των οικονοµικών αναλυτών 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο το 
κτίσιμο μακροχρόνιας σχέσης με την επενδυ-
τική κοινότητα και τη διατήρηση της υψηλής 
αξιοπιστίας του Ομίλου.

Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου εί-
ναι ο κ. Τάκης Κανελλόπουλos, οδός Χαλκίδος 
22α, Τ.Κ. 111 43 Αθήνα, τηλ. 210-2591163,
fax. 210-2591106, e-mail: ir@titan.gr

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων

Η Υπηρεσία αυτή έχει ως αντικείµενο την 
άµεση και ισότιµη πληροφόρηση των Μετό-
χων και την εξυπηρέτησή τους σχετικά µε την 
άσκηση των δικαιωµάτων  τους, με βάση το 
νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Με-
τόχων και της κατωτέρω Υπηρεσίας Εταιρι-
κών Ανακοινώσεων  είναι η κ. Νίτσα Κάλεση, 
οδός Χαλκίδος 22α, Τ.Κ. 111 43 Αθήνα, τηλ. 
210-2591257, fax. 210-2591238,
e-mail: kalesin@titan.gr

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η  Υπηρεσία αυτή έχει την αρμοδιότητα της 
επικοινωνίας της Εταιρίας με την Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο 
Αθηνών, της συμμόρφωσης της Εταιρίας 
με τις υποχρεώσεις των νόμων 3340/2005 
και  3556/2007, της τήρησης των σχετικών 
αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
και της αποστολής σε κάθε αρμόδια αρχή και 
στα μέσα μαζικής επικοινωνίας των δημοσι-
ευμένων εταιρικών εκδόσεων της Εταιρίας.

H διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρίας 
είναι : www.titan-cement.com 

o κωδικός Reuters : TTNr.AT, TTNm.AT

και ο κωδικός Bloomberg : TITK GA, TITP GA.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2011

17 Μαρτίου 2011 Ανακοίνωση Αποτελε-
σμάτων Έτους 2010

5 Μαΐου 2011
Ανακοίνωση Αποτε-
λεσμάτων Α’ Τριμήνου 
2011

15 Ιουνίου 2011
Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετό-
χων

24 Ιουνίου 2011 Αποκοπή Μερίσματος

4 Ιουλίου 2011 Πληρωμή Μερίσματος

2 Αυγούστου 2011
Ανακοίνωση Αποτε-
λεσμάτων Εξαμήνου 
2011

10 Νοεμβρίου 2011
Ανακοίνωση Αποτελε-
σμάτων Εννεαμήνου 
2011

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

> Eταιρική Διακυβέρνηση




