
 

 

 

Α.Ε. ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ε  ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ 
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ  224301000 -πρϊην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)  

                                                    
Σφμφωνα με το Νόμο και το Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ και τθν από 14.5.2013 απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, καλοφνται όλοι οι Μζτοχοι τθσ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, κάτοχοι 
κοινϊν και προνομιοφχων μετοχϊν, ςε Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί 
την Παραςκευή, 14 Ιουνίου 2013 και ϊρα 1 μ.μ., ςτθν Ακινα, ςτο Ξενοδοχείο DIVANI 
CARAVEL HOTEL ( οδόσ Βας. Αλεξάνδρου 2, Ακινα).  

 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
1. Υποβολι προσ ζγκριςθ των Ετθςίων Οικονομικϊν Καταςτάςεων (μθτρικισ και 
ενοποιθμζνων) τθσ εταιρικισ χριςθσ 2012 με τισ ςχετικζσ εκκζςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν. 
 
2. Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν από 
κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τθν εταιρικι χριςθ 2012. 
 
3. Ζγκριςθ των αποηθμιϊςεων των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κατά τθν εταιρικι 
χριςθ 2012 και προζγκριςθ αποηθμιϊςεων για τθν εταιρικι χριςθ  2013.  
 
4. Εκλογι νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου και οριςμόσ των ανεξαρτιτων μελϊν του. 
 
5. Οριςμόσ μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου ςφμφωνα με το άρκρο 37 του ν. 3693/2008.  
 
6. Εκλογι Ορκωτϊν Ελεγκτϊν, τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν, για τθν εταιρικι χριςθ 
2013 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ. 

 
7. Χοριγθςθ αδείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, ςτα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςτουσ διευκυντζσ τθσ Εταιρίασ, να μετζχουν ςε Διοικθτικά 
Συμβοφλια ι ςτθ διεφκυνςθ εταιριϊν του Ομίλου, που επιδιϊκουν όμοιουσ ι παρεμφερείσ 
ςκοποφσ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Ι. Δικαίωμα υμμετοχήσ ςτη Γενική υνζλευςη  
 
Στθ Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν οι Μζτοχοι τθσ Εταιρίασ, κάτοχοι κοινϊν ι 
προνομιοφχων μετοχϊν, οι οποίοι κα είναι εγγεγραμμζνοι ςτο θλεκτρονικό αρχείο των άυλων 
μετοχϊν τθσ Εταιρίασ που τθρείται ςτα «Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Ανϊνυμθ Εταιρεία 
Συμμετοχϊν, Εκκακάριςθσ Διακανονιςμοφ & Καταχϊρθςθσ» («ΕΧΑΕ»), την 9η Ιουνίου 2013, 
ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ θμζρασ που προθγείται τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ, («Ημερομθνία Καταγραφισ»). Η μετοχικι ιδιότθτα κατά τθν Ημερομθνία 
Καταγραφισ κα αποδεικνφεται μζςω τθσ απευκείασ θλεκτρονικισ ςφνδεςθσ τθσ Εταιρίασ με τα 
αρχεία τθσ «ΕΧΑΕ».  
 
Επιςθμαίνεται ότι για τθ ςυμμετοχι των Μετόχων ςτθ Γενικι Συνζλευςθ δεν απαιτείται θ 
δζςμευςθ των μετοχϊν τουσ ι θ τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ που να περιορίηει τθ 
δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ των μετοχϊν κατά το χρονικό διάςτθμα ανάμεςα ςτθν 
Ημερομθνία Καταγραφισ και τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  
 
Δικαίωμα ψιφου ζχουν μόνον οι κάτοχοι κοινϊν μετοχϊν. Κάκε κοινι μετοχι παρζχει 
δικαίωμα μιασ ψιφου. Οι προνομιοφχεσ μετοχζσ δεν παρζχουν δικαίωμα ψιφου. 

ΙΙ. Διαδικαςία για την άςκηςη του δικαιϊματοσ ψήφου μζςω αντιπροςϊπου  

Οι Μζτοχοι, κάτοχοι κοινϊν μετοχϊν, που δικαιοφνται να μετάςχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, 
μποροφν να ψθφίςουν είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπων. Κάκε Μζτοχοσ μπορεί 
να διορίςει μζχρι τρεισ (3) αντιπροςϊπουσ. Νομικά πρόςωπα μετζχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ 
ορίηοντασ ωσ εκπροςϊπουσ τουσ μζχρι τρία (3) φυςικά πρόςωπα  
 
Ζντυπα αντιπροςϊπευςθσ για το διοριςμό αντιπροςϊπου είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Εταρίασ www.titan-cement.com και ςτα Kεντρικά Γραφεία τθσ Εταιρίασ, οδόσ Χαλκίδοσ 22Α, 
Ακινα (Υπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων). Τα ζντυπα αντιπροςϊπευςθσ, ςυμπλθρωμζνα και 
υπογεγραμμζνα, κα πρζπει να κατατεκοφν και να περιζλκουν ςτα Κεντρικά Γραφεία τθσ 
Εταιρίασ, οδόσ Χαλκίδοσ 22Α, Ακινα (Υπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων) τρεισ (3) τουλάχιςτον 
θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ, ιτοι μζχρι τθν Τρίτθ, 11θ 
Ιουνίου 2013.  Επιπλζον, οι Μζτοχοι μποροφν εντόσ τθσ ίδιασ ανωτζρω προκεςμίασ, ιτοι μζχρι 
τθν 11θ Ιουνίου 2013, να αποςτείλουν τα ζντυπα αντιπροςϊπευςθσ ςτθν Υπθρεςία 
Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ Εταιρίασ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ 
kalesin@titan.gr ι με τθλεομοιοτυπία (φαξ) ςτον αρικμό: 0030 210 -2583030.  
 
Ο αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςότερουσ Μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά για 
κάκε Μζτοχο. Εάν ο Μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε περιςςότερουσ του 
ενόσ λογαριαςμοφ αξιϊν, ο Μζτοχοσ μπορεί να ορίηει διαφορετικοφσ αντιπροςϊπουσ για τισ 
μετοχζσ που εμφανίηονται ςτον κάκε λογαριαςμό αξιϊν.  
 
Ο Μζτοχοσ μπορεί να διορίςει αντιπρόςωπο για μία και μόνθ γενικι ςυνζλευςθ ι για όςεσ 
ςυνελεφςεισ λάβουν χϊρα εντόσ οριςμζνου χρόνου.  
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Ο αντιπρόςωποσ ψθφίηει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Μετόχου, εφόςον υφίςτανται, και 
υποχρεοφται να αρχειοκετεί τισ οδθγίεσ ψιφου για τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ, από τθν υποβολι 
του πρακτικοφ τθσ  Γενικισ Συνζλευςθσ ςτθν αρμόδια αρχι ι, εάν θ απόφαςθ υποβάλλεται ςε 
δθμοςιότθτα, από τθν καταχϊριςι τθσ ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν.  
 
Ο αντιπρόςωποσ Μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Εταιρία, πριν από τθν ζναρξθ τθσ 
ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, κάκε ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, το οποίο μπορεί να είναι 
χριςιμο ςτουσ Μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου να εξυπθρετιςει ο αντιπρόςωποσ 
άλλα ςυμφζροντα πλθν των ςυμφερόντων του Μετόχου. Σφγκρουςθ ςυμφερόντων μπορεί 
ιδίωσ να προκφπτει όταν ο αντιπρόςωποσ: α) είναι μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ ι 
είναι άλλο νομικό πρόςωπο ι οντότθτα θ οποία ελζγχεται από τον Μζτοχο αυτόν, β) είναι 
μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τθσ εν γζνει διοίκθςθσ τθσ Εταιρίασ ι Μετόχου που αςκεί 
τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από Μζτοχο, ο 
οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ, γ) είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ Εταιρίασ ι 
μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που 
ελζγχεται από Μζτοχο, ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ, δ) είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ 
πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ ζωσ γϋ. 
 

ΙΙΙ. Δικαιϊματα Μειοψηφίασ  

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 2β του άρκρου 26 κ.ν. 2190/1920, ενθμερϊνουμε τουσ κ.κ. 
Μετόχουσ ότι, μεταξφ άλλων, ζχουν και τα ακόλουκα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτισ 
παραγράφουσ 2,2α,4 και 5 του άρκρου 39 του κ.ν. 2190/20:  
 
i. Με αίτθςθ Μετόχων που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου 
το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να εγγράψει πρόςκετα κζματα ςτθν θμεριςια διάταξθ 
τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, εφόςον θ παραπάνω αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 
τουλάχιςτον δζκα πζντε (15) θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, ιτοι μζχρι τθν 30θ Μαΐου 
2013. H αίτθςθ για τθν εγγραφι πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ κα πρζπει να 
ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ. Η 
ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ δθμοςιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπωσ και θ προθγοφμενθ 
θμεριςια διάταξθ, δεκατρείσ (13) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, 
ιτοι τθν 1θ Ιουνίου 2013 και ταυτόχρονα τίκεται ςτθ διάκεςθ των Μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ Eταιρίασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι το ςχζδιο απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από τουσ 
Μετόχουσ.  
 
ii. Με αίτθςθ Μετόχων που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, 
το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να κζςει ςτθ διάκεςθ των Μετόχων, κατά τα οριηόμενα 
ςτο             άρκρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν 
θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ιτοι το αργότερο μζχρι τθν 8θ Ιουνίου 2013, ςχζδια 
αποφάςεων για κζματα που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι τθν ανακεωρθμζνθ θμεριςια 
διάταξθ, εφόςον θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο επτά (7) τουλάχιςτον 
θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ιτοι το αργότερο μζχρι τθν 7θ 
Ιουνίου 2013.  
 
 



 

 
iii. Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε Μετόχου, που υποβάλλεται ςτθν Εταιρία πζντε (5) 
τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, ιτοι το αργότερο μζχρι τθν 8θ  
Ιουνίου 2013, το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τισ 
αιτοφμενεσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρίασ, ςτο μζτρο που αυτζσ 
είναι χριςιμεσ για τθν πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ Μετόχων με το ίδιο 
περιεχόμενο. Υποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν δεν υφίςταται όταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 
διατίκενται ιδθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ, ιδίωσ με τθ μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων.  
 
iv. Κατόπιν αίτθςθσ Μετόχων που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 
κεφαλαίου, που υποβάλλεται ςτθν Εταιρία πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ 
Γενικι Συνζλευςθ, ιτοι το αργότερο μζχρι τθν 8θ Ιουνίου 2013, το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
υποχρεοφται να ανακοινϊςει ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τα ποςά που κατά τθν τελευταία 
διετία καταβλικθκαν ςε κάκε μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τουσ διευκυντζσ τθσ 
Εταιρίασ, κακϊσ και κάκε παροχι προσ τα πρόςωπα αυτά, από οποιαδιποτε αιτία ι ςφμβαςθ 
τθσ Εταιρίασ με αυτοφσ.  
 
v. Κατόπιν αίτθςθσ Μετόχων που εκπροςωποφν το 1/5 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 
κεφαλαίου, θ οποία κα πρζπει να υποβλθκεί ςτθν Εταιρία πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ 
θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, ιτοι το αργότερο μζχρι τθν 8θ Ιουνίου 2013, το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν 
πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Εταιρίασ.  
 
 
Σε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ άςκθςθσ των δικαιωμάτων τουσ, οι αιτοφντεσ Μζτοχοι 
οφείλουν να αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν που 
κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Η πιςτοποίθςθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ 
κα γίνεται με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ μεταξφ τθσ ΕΧΑΕ και τθσ Εταιρίασ. 
 
IV. Διαθζςιμα Ζγγραφα και πληροφορίεσ  
 
Η παροφςα πρόςκλθςθ, τα ζγγραφα που πρόκειται να υποβλθκοφν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, τα 
ςχζδια των αποφάςεων και οι ςχετικζσ ειςθγιςεισ  του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για κάκε κζμα 
τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, τα ζντυπα αντιπροςϊπευςθσ και οι λοιπζσ πλθροφορίεσ του άρκρου 
27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ, www.titan-
cement.com. Επίςθσ, οι κ.κ. Μζτοχοι δφνανται να παραλάβουν τα ανωτζρω ζγγραφα ςε 
ζγχαρτθ μορφι από τθν Υπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ Εταιρίασ (οδόσ Χαλκίδοσ αρ. 
22Α, Ακινα, τθλ. 0030 210 2591257). 
                                                

Ακινα, 14 Μαϊου 2013 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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