
 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 
 
ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011 

 
            
 
ΘΕΜΑ 1ο :     Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων  ( µητρικής 
και ενοποιηµένων ) της χρήσης 2010 µετά των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης κερδών. 
 
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5  ( 20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1  των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων  
 
                       
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων  
(µητρικής και ενοποιηµένων) για τη χρήση 2010, της Ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για τη χρήση 2010, της Επεξηγηµατικής Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που 
προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και της  Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή.  
 
Αναλυτικά, τα κέρδη της χρήσης 2010 προ φόρων ανέρχονται σε  ποσό € 39.361.232,82 και 
µετά την  αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού  € 18.531.242,61, στην 
οποία περιλαµβάνεται η έκτακτη εισφορά του Ν. 3845/2010 ποσού € 7.858.663,67  αποµένουν 
κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 20.829.990,21,  τα οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
προτείνει  να διατεθούν ως εξής :  
 
Για τακτικό αποθεµατικό      €   2.082.948,72  
Για µέρισµα χρήσεως ( 84.613.840 µετοχές προς  
€ 0,0776 ανά µετοχή )                 €   6.565.188,00        
Για ειδικά και έκτακτα αποθεµατικά     € 10.020.576,23        
Για αφορολόγητα αποθεµατικά Ν.3299/2004   €   2.161.277,26       
Σύνολο        €  20.829.990,21     
 
Προτείνεται επίσης η διάθεση σε µισθωτούς της Εταιρίας ποσού €  2.000.000,00 το οποίο µε 
βάση τις αρχές και τους κανόνες των  ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
(I.F.R.S.) έχει επιβαρύνει τα κέρδη προ φόρων χρήσης 2010. 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται τη διανοµή  µερίσµατος € 0,0776  
ανά µετοχή, κατά την καταβολή του οποίου θα παρακρατηθεί φόρος 21%, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 14 του ν. 3943/2011. 
 
∆ικαιούχοι του µερίσµατος προτείνεται να είναι  οι µέτοχοι  της Εταιρίας  κατά τη λήξη της 
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 23ης  Ιουνίου 2011 και ηµεροµηνία έναρξης 
καταβολής του µερίσµατος  η  ∆ευτέρα 4 Ιουλίου 2011.   
 
ΘΕΜΑ 2ο  :   ∆ιανοµή φορολογηθέντων ειδικών αποθεµατικών συνολικού ποσού ευρώ  
                       8.665.303,00 ήτοι α. ειδικού αποθεµατικού σχηµατισθέντος σύµφωνα µε τη  
                       διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4  του νόµου 3296/2004 και ανερχοµένου σε ποσό  



 

                       ευρώ 8.343.966,47 και β. µέρους ειδικού αποθεµατικού σχηµατισθέντος  
                       σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2579/98 και ανερχοµένου  
                       σε ποσό ευρώ 321.336,53 
 
                                                                                              
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5  ( 20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1  των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται τη διανοµή ειδικών αποθεµατικών τα οποία έχουν ήδη 
φορολογηθεί µε εξάντληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης της Εταιρίας και των Μετόχων, 
συνολικού ποσού ευρώ 8.665.303,00,  που αντιστοιχούν σε €0,1024 ανά µετοχή. Ειδικότερα, 
προτείνεται η διανοµή:  
α. του ειδικού αποθεµατικού «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», το οποίο σχηµατίστηκε 
το 2005,  σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4  του νόµου 3296/2004 και το οποίο 
ανέρχεται σε  ποσό ευρώ 8.343.966,47.Το αποθεµατικό αυτό έχει ήδη φορολογηθεί αυτοτελώς 
µε συντελεστή 25% , έχει καταβληθεί ο σχετικός φόρος από την Εταιρία και έχει εξαντληθεί 
κάθε  φορολογική υποχρέωση της Εταιρίας και των µετόχων της. 
και 
β. µέρους του ειδικού αποθεµατικού, το οποίο  έχει σχηµατισθεί το 1998, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2579/98, από έκτακτη φορολόγηση του 40% των 
αφορολόγητων αποθεµατικών της Εταιρίας και το οποίο ανέρχεται σε ποσό ευρώ 321.336,53. 
Το ειδικό αυτό αποθεµατικό έχει επίσης ήδη φορολογηθεί αυτοτελώς µε συντελεστή  17,5%,   
έχει καταβληθεί ο σχετικός φόρος από την Εταιρία και έχει εξαντληθεί κάθε φορολογική 
υποχρέωση της Εταιρίας και των µετόχων της.   
 
∆ικαιούχοι των ανωτέρω διανεµοµένων αποθεµατικών  προτείνεται να είναι  οι µέτοχοι  της 
Εταιρίας  κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 23ης  Ιουνίου 2011 
και η σχετική καταβολή θα γίνει µαζί µε την καταβολή του µερίσµατος για τη χρήση 2010, ήτοι 
από  τη  ∆ευτέρα 4 Ιουλίου 2011.   
 
 
ΘΕΜΑ 3ο  :   Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών  
   Ελεγκτών από κάθε  ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2010. 
                                                                                              
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5  ( 20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1  των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων  
 
                                                   
Προτείνεται  η  απαλλαγή σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των 
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2010, από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα 
της χρήσης 2010.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας 
δικαιούνται να µετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία µόνο µε τις µετοχές, των οποίων είναι κύριοι 
ή ως αντιπρόσωποι άλλων µετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση µε ρητές και 
συγκεκριµένες οδηγίες ψήφου. 
 
 



 

ΘΕΜΑ 4ο  :   ΄Εγκριση αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου χρήσης 
2010 και προέγκριση αποζηµιώσεων χρήσης 2011  
 
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5  (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1  των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων  
                                                                                                                                                                               
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την έγκριση, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 
του κ.ν. 2190/20, των αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν στα µέλη του για τη συµµετοχή τους σε 
αυτό, καθώς και στις Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη χρήση 2010, σύµφωνα µε 
το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.  Οι  αποζηµιώσεις αυτές είχαν προεγκριθεί από την 
περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.5.2010 και ανέρχονται σε συνολικό ποσό 345.600 
ευρώ , οι οποίες καταβλήθηκαν ως εξής:   
α. συνολικό µικτό ποσό 268.800 ευρώ για τη συµµετοχή των µελών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
(ήτοι µικτό ποσό 19.200 ευρώ για  κάθε µέλος)  
β. συνολικό µικτό ποσό ευρώ 38.400 για τη συµµετοχή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην 
Ελεγκτική Επιτροπή ( ήτοι µικτό ποσό ευρώ  12.800 ευρώ σε κάθε µέλος της Επιτροπής). 
γ.συνολικό µικτό ποσό ευρώ 19.200 για τη συµµετοχή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην 
Επιτροπή Αµοιβών  ( ήτοι µικτό ποσό ευρώ 6.400 σε κάθε µέλος)  και 
-συνολικό µικτό ποσό ευρώ 19.200 για τη συµµετοχή των µελών  στην Επιτροπή Ορισµού 
Υποψηφίων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ( ήτοι µικτό ποσό ευρώ 6.400 σε κάθε µέλος).   
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται όπως οι µικτές αποζηµιώσεις των µελών του για τη 
συµµετοχή τους σε αυτό και στις ανωτέρω Επιτροπές κατά τη χρήση 2011,  παραµείνουν οι ίδιες 
µε αυτές της χρήσης 2010, ήτοι µικτό ποσό ευρώ 19.200 σε κάθε µέλος για τη συµµετοχή του 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µικτό ποσό ευρώ 12.800 σε κάθε µέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής 
και µικτό ποσό ευρώ 6.400 σε κάθε µέλος της Επιτροπής Αµοιβών και της Επιτροπής Ορισµού 
Υποψηφίων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Προτείνεται επίσης, η καταβολή πρόσθετης µικτής 
αποζηµίωσης ποσού ευρώ 75.000 στο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Ευθύµιο Βιδάλη, 
ενόψει ανάθεσης σε αυτόν από 1.7.2011 αυξηµένων καθηκόντων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
κατά κύριο λόγο στους τοµείς της Στρατηγικής και της Βιώσιµης Ανάπτυξης.  
 
Επισηµαίνεται ότι ο κ. Βιδάλης από το 2001 έως το Μάρτιο του 2011 ήταν ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της εταιρίας S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., της οποίας είχε προηγουµένως 
διατελέσει (1998-2001) Eντεταλµένος Σύµβουλος. 
Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστηµών (BA) και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) του 
Πανεπιστηµίου HARVARD και έχει εργασθεί  από το 1981 έως το 1998 στην εταιρία OWENS 
CORNING στις ΗΠΑ. Είναι Πρόεδρος του Συµβουλίου του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και 
Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β) για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη,  Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Β και µέλος του  ∆.Σ. 
των εταιριών S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε, RAYCAP Α.Ε., ZEUS REAL ESTATE FUND 
και FUTURE PIPE INDUSTRIES του Ντουµπάι. Έχει επίσης διατελέσει  Πρόεδρος του 
Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Σ.Μ.Ε) από το 2005 µέχρι το 2009. 
  
 

                                                                        
ΘΕΜΑ 5ο : Ορισµός µελών Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν.3693/2008      
 
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5  ( 20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1  των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων  
 
 



 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την αντικατάσταση του κ. Ευθύµιου Βιδάλη,  ως τακτικού 
µέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, από το ανεξάρτητο µη 
εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Πέτρο Σαµπατακάκη,  ο οποίος είχε εκλεγεί 
ως  αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση της 18.5.2010. 
 
Ο κ. Σαµπατακάκης διαθέτει τρεις τίτλους σπουδών από το Columbia University: πτυχίο (BsC), 
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και διδακτορικό στα 
Οικονοµικά.  Υπήρξε (1999-2004) γενικός διευθυντής ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Citigroup Inc., 
µέλος της διοικούσας επιτροπής και διευθυντής των Citicorp και Citibank,N.A. Από το 1992 έως 
το 1997, ήταν επικεφαλής των θυγατρικών παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών του οµίλου 
American International Group, των υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίµων του οµίλου και των 
εργασιών διαχείρισης κινδύνων αγοράς και πιστωτικού κινδύνου. ∆ιετέλεσε µέλος της 
εκτελεστικής επιτροπής και εταίρος της C.V. Starr. Έχει εργαστεί επίσης στην Chemical Bank  
(νυν JPMorgan Chase). Από το 2010 είναι µέλος του ∆.Σ. της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  
 
Προτείνεται επίσης ο εκ νέου ορισµός των κ.κ. Βασίλειου Φουρλή και Ευτύχιου Βασιλάκη , ως 
τακτικών µελών και των κ.κ. Σπυρίδωνος Θεοδωρόπουλου και Παναγιώτη Μαρινόπουλου, ως 
αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ελέγχου για την περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης 
οπoιουδήποτε τακτικού µέλους της. Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να 
διαρκέσει µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλεση του έτους 2013.  
 
Επισηµαίνεται ότι όλοι οι ανωτέρω είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και διαθέτουν αποδεδειγµένα µεγάλη γνώση και εµπειρία σε θέµατα ελεγκτικής και 
λογιστικής, όπως επιβάλλει ο νόµος. 
 
ΘΕΜΑ 6ο  :  Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωµατικών για τη  
                       χρήση  2011  και καθορισµός της  αµοιβής τους. 
 
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5  (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50% +1  των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την εκλογή των  κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας  
«ΕΡΝΣΤ &ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», για τον έλεγχο των Οικονοµικών 
Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2011: Ως τακτικό, τον κ. Χρήστο Πελεντρίδη του 
Αναστασίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) και ως αναπληρωµατικό, τον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου του 
Ιωάννη - Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16631). 
 
Εισηγείται επίσης τον καθορισµό της αµοιβής τους για τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων 
της Εταιρίας κατά τη χρήση 2011 σε ευρώ 125.000 πλέον ΦΠΑ και για τον έλεγχο των 
Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων  σε ευρώ 125.000 πλέον ΦΠΑ. 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο :  Τροποποίηση άρθρων 13, 14 και 15 του Καταστατικού, σύµφωνα µε τα άρθρο 26  
                        και 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν   
 
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5  (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1  των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων 
 
 



 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την τροποποίηση των άρθρων 13, 14 και 15 του 
Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε αφενός να εναρµονιστούν οι διατάξεις τους µε αυτές των 
άρθρων 26 και 28α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν σήµερα µετά την τροποποίησή τους µε τον 
νόµο 3884/2010 και αφετέρου να παρασχεθεί η δυνατότητα για το διορισµό και την ανάκληση 
αντιπροσώπων µετόχων στις γενικές συνελεύσεις µε ηλεκτρονικά µέσα. 
 
Προτείνεται συνεπώς η τροποποίηση των ανωτέρω άρθρων ως εξής:  
                                                      
                                                           Ισχύουσα διατύπωση  

                                                          
 Άρθρο 13 

 
1.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά 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 περιφέρεια του δήµου όπου ευρίσκεται η έδρα 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  
2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20 και περιλαµβάνει 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. 

 
 
                                                           Προτεινόµενη διατύπωση 
 

Άρθρο 13 
 

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά 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 περιφέρεια του δήµου όπου ευρίσκεται η 
έδρα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες 
που ορίζονται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20 και δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στον ΚΝ 2190/1920.  

 
 
                                                             Ισχύουσα διατύπωση  

Άρθρο 14 
 
1. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου, εκτός από τις προνοµιούχες χωρίς ψήφο 

µετοχές. 
2. Οι µέτοχοι δικαιούνται να µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µε έναν ή περισσότερους 

αντιπροσώπους, µετόχους ή όχι. 
3. ∆έκα (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 
∆ιοικητικού Συµβουλίου  και των ελεγκτών. 

 



 

                                                         Προτεινόµενη διατύπωση  
Άρθρο 14 

 
1. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου, εκτός από τις προνοµιούχες χωρίς ψήφο µετοχές. 
2. Οι µέτοχοι δικαιούνται να µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µε έναν ή περισσότερους 
αντιπροσώπους, µετόχους ή όχι.  
3. Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου µπορεί να γίνει και µε 
ηλεκτρονικά µέσα, µε την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης είτε µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην 
πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. 
4. ∆έκα (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 
∆ιοικητικού Συµβουλίου  και των ελεγκτών. 
 
                                                             Ισχύουσα διατύπωση  

                                            
Άρθρο 15 

 
1. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει βεβαίωση της εταιρίας  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.  ή οιασδήποτε άλλης αρχής οριστεί από το νόµο,  
από την οποία να προκύπτει ότι έχει προβεί στη δέσµευση των µετοχών που του παρέχουν το 
σχετικό δικαίωµα , καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας του, στο Ταµείο της 
Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην 
Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίστηκε για τη  συνεδρίαση 
της Γενικής Συνέλευσης.  

2. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι µετόχων που δεν έχουν συµµορφωθεί προς τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνον µετά από άδειά 
της.  

 
                                                               Προτεινόµενη διατύπωση  
 

        Άρθρο 15 
 

1.Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα 
αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της 
µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως 
άνω φορέα ή, εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας µε τα αρχεία 
του τελευταίου. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 
πέµπτης ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία 
καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε 
τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν 
από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 
µπορούν να µετάσχουν µέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα 
του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ηµέρας πριν από την 
ηµέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής 
επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική 
πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το 
αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 



 

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι µετόχων που δεν έχουν συµµορφωθεί προς τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνον µετά από άδειά 
της.  

 
ΘΕΜΑ 8ο  :  Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα µέλη  
                       του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να µετέχουν  
                       σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Οµίλου, που  
                       επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 
 
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5  (20%)του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1  των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται να χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση άδεια, σύµφωνα µε 
το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα µέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να 
συµµετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Οµίλου, που 
επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς µε αυτούς της Εταιρίας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


