ΠΡΟΚΛΗΗ
Ε ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΕΣΟΥΧΝ
ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΧΝΤΜΙΑ
«ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε.»
Αξ. Γ.Ε.ΜΗ. 786301000
ύκθσλα κε ηνλ λ. 4548/2018, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ην ηζρύνλ
Καηαζηαηηθό ηεο Εηαηξείαο θαη κεηά από ηελ Απόθαζε αξηζ. 68/4.6.2019 ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαινύληαη νη Μέηνρνη ηεο Εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ην
δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΔΗ Α.Δ.» ζηε 17ε Εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζή ηεο,
ζηηο 27 Ιοσνίοσ 2019 ημέρα Πέμπτη θαη ώρα 11.00 π.μ., ζηελ Αθήνα, ζην
μελνδνρείν «Hilton Αθηνών» (Λεωυ. Βασιλίσσης ουίας - 46 -, Σ.Κ.
11528), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε Απνθάζεσλ επί ησλ παξαθάησ ζεκάησλ ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο :
ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ: Έγθξηζε ησλ Εηαηξηθώλ θαη Ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ ηεο 17εο εηαηξηθήο ρξήζεο (1.1.2018 έσο 31.12.2018) ηεο ΔΕΗ
Α.Ε., θαζώο θαη ησλ Λνγηζηηθά Δηαρσξηζκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, όπσο
πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 141 ηνπ Ν. 4001/2011 θαη ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ
άξζξν 30 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο.
ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: Με δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε από 1.1.2018
έσο 31.12.2018.
ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ: Έγθξηζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ λ. 4548/2018, ηεο
ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο πνπ έιαβε ρώξα θαηά ηε 17ε εηαηξηθή ρξήζε (1.1.2018 έσο
31.12.2018) ηεο ΔΕΗ Α.Ε., θαη απαιιαγή ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε πξνο
απνδεκίσζε γηα ηελ ίδηα εηαηξηθή ρξήζε.
ΘΔΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ: Έγθξηζε ηεο πνιηηηθήο απνδνρώλ ηεο Εηαηξείαο (άξζξα 110 θαη
111 ηνπ λ. 4548/2018), ηεο έθζεζεο απνδνρώλ (άξζξν 112) θαη ηεο
πξνθαηαβνιήο ακνηβώλ γηα ηε ρξήζε 2019 (άξζξν 109, παξάγξ. 4, ηνπ ηδίνπ
λόκνπ).
ΘΔΜΑ ΠΔΜΠΣΟ: Εθινγή ειεγθηώλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε από 1.1.2019 έσο
31.12.2019, ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ άξζξν 29 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο.
ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ: Ελεκέξσζε ησλ Μεηόρσλ γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο Επηηξνπήο
Ειέγρνπ ηεο Εηαηξείαο.
ΘΔΜΑ ΔΒΓΟΜΟ: Μεηαβνιή ηεο ζύλζεζεο ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ ηεο Εηαηξείαο.
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ΘΔΜΑ ΟΓΓΟΟ: Ελαξκόληζε άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο ΔΕΗ Α.Ε. ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 4548/2018 πεξί αλακόξθσζεο ηνπ δηθαίνπ ησλ αλσλύκσλ
εηαηξεηώλ θαη ινηπέο ηξνπνπνηήζεηο.
ΘΔΜΑ ΔΝΑΣΟ: πκπιήξσζε ηεο ζύλζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
ΘΔΜΑ ΓΔΚΑΣΟ: Αλαθνηλώζεηο θαη άιια ζέκαηα.

ΔΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ηε πλέιεπζε απηή έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο θαη λα ςεθίζνπλ Μέηνρνη,
νη νπνίνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 22εο Ινπλίνπ 2019, εκέξαο
αββάηνπ, (5ε εκέξα πξν έλαξμεο ζπλεδξίαζεο ηεο αξρηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο) ζην αξρείν κεηόρσλ (άπισλ ηίηισλ) ηεο ΔΕΗ, πνπ
ηεξείηαη ειεθηξνληθά ζηελ εηαηξεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟ ΣΙΣΛΧΝ
ΑΕ (ΕΛΚΑΣ)». Η απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο γίλεηαη, θαη’ άξζξν 124 παξ. 6
εδάθην δ’ ηνπ λ. 4548/2018, κε θάζε λόκηκν κέζν θαη πάλησο βάζεη ελεκέξσζεο
πνπ ιακβάλεη ε Εηαηξεία από ην Κεληξηθό Απνζεηήξην Σίηισλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
λ. 4659/2018. Κάζε θνηλή κεηνρή έρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. Έλαληη ηεο Εηαηξείαο
ζεσξείηαη όηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κόλνλ
όπνηνο θέξεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ θαηά ηελ αλσηέξσ Ηκεξνκελία
Καηαγξαθήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 124 ηνπ λ. 4548/2018.
ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία, θαινύληαη θαη
πάιη νη Μέηνρνη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 130 παξ. 2 ηνπ λ. 4548/2018, σο ηζρύεη,
ζε επαναληπτική Σακτική Γενική σνέλεσση, ζην μελνδνρείν «Hilton
Αθηνών» (Λεωυ. Βασιλίσσης ουίας - 46 -, Σ.Κ. 11528), ζηηο 4 Ιοσλίοσ
2019, εκέξα Πέμπτη θαη ώρα 11.00 π.μ., κε ηα ίδηα σο άλσ ζέκαηα εκεξήζηαο
δηάηαμεο, ρσξίο δεκνζίεπζε λεόηεξεο πξόζθιεζεο.
ηελ επαναληπτική αστή σνέλεσση έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο θαη λα
ςεθίζνπλ Μέηνρνη, νη νπνίνη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 125 παξ. 6, ζα είλαη
εγγεγξακκέλνη θαηά ηελ ίδηα σο άλσ Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο, ήηνη, θαηά ηελ
έλαξμε ηεο 22εο Ινπλίνπ 2019, εκέξαο αββάηνπ ήηνη, ηελ (5ε) εκέξα πξν
έλαξμεο ηεο αξρηθήο πξώηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαηά ηελ
νπνία δελ επηηεύρζεθε απαξηία (αξρηθή Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο).
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΦΗΦΟΤ ΜΕΧ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ
Οη δηθαηνύρνη Μέηνρνη κπνξνύλ θαη’ άξζξν 128 ηνπ λ. 4548/2018 λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζώπσο ή κέζσ λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζώπσλ ή εθπξνζώπσλ ηνπο.
Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Χζηόζν, αλ ν
κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Εηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο
ηνπ ελόο ινγαξηαζκνύο αμηώλ, ν πεξηνξηζκόο απηόο δελ εκπνδίδεη ηνλ Μέηνρν λα
νξίδεη δηαθνξεηηθνύο αληηπξνζώπνπο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε
ινγαξηαζκό αμηώλ ζε ζρέζε κε ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αληηπξόζσπνο πνπ ελεξγεί
γηα πεξηζζνηέξνπο κεηόρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Η
παξνρή πιεξεμνπζηόηεηαο είλαη ειεύζεξα αλαθιεηή.
Σν ζρεηηθό έληππν πιεξεμνπζηόηεηαο γηα ην δηνξηζκό ή ηελ αλάθιεζε ή
αληηθαηάζηαζε αληηπξνζώπνπ (εμνπζηνδόηεζε αληηπξνζώπεπζεο), είλαη δηαζέζηκν
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο www.dei.gr, θαη ζε έγραξηε κνξθή ζηελ Τπεξεζία
Αλαθνηλώζεσλ & Μεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο (νδόο Υαιθνθνλδύιε, αξηζ. 30, Αζήλα
104 32 - 5νο όξνθνο, γξαθείν 511). Ο δηνξηζκόο θαη ε αλάθιεζε ή
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αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζώπνπ ή αληηπξνζώπνπ γίλνληαη εγγξάθσο θαη
ππνβάιινληαη ζηελ εηαηξεία ζαξάληα νθηώ (48) ηνπιάρηζηνλ ώξεο πξηλ από ηελ
νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο πλέιεπζεο, ήηνη, κέρξη ηηο 24 Ιοσνίοσ
2019, ημέρα Γεστέρα και ώρα 11.59 μ.μ.. Ο δηθαηνύρνο θαιείηαη λα κεξηκλά
γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνύο απνζηνιήο ηεο εμνπζηνδόηεζεο
αληηπξνζώπεπζεο θαη ηεο παξαιαβήο ηεο από ηελ Εηαηξεία, θαιώληαο ζηα
ηειέθσλα: 210 5230951, 210 5293207.
Ο αληηπξόζσπνο κεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Εηαηξεία, πξηλ από
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, 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 κεηόρνπ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί
λα πξνθύπηεη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ηδίσο όηαλ ν αληηπξόζσπνο:
α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθό πξόζσπν
ή νληόηεηα ε νπνία ειέγρεηαη από ηνλ κέηνρν απηόλ,
β) είλαη Μέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Εηαηξείαο
ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή
νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο,
γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο Εηαηξείαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ
έιεγρν ηεο Εηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από
κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο,
δ) είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε έλα από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο (α) έσο (γ).
Κάζε δηθαηνύρνο (κέηνρνο / αληηπξόζσπνο) ζα πξέπεη λα θέξεη ηαπηόηεηα γηα λα
εηζέιζεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
Ο αληηπξόζσπνο ηνπ κεηόρνπ αξρεηνζεηεί ηηο νδεγίεο ςήθνπ γηα έλα (1)
ηνπιάρηζηνλ έηνο, από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή, ζε πεξίπησζε
αλαβνιήο απηήο, ηεο ηειεπηαίαο επαλαιεπηηθήο πλέιεπζεο ζηελ νπνία έθαλε
ρξήζε ηνπ πιεξεμνπζίνπ.
Ο αληηπξόζσπνο ςεθίδεη, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Μεηόρνπ, αλ πθίζηαληαη.
Σπρόλ κε ζπκκόξθσζε ηνπ αληηπξνζώπνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη ιάβεη, δελ
επεξεάδεη ην θύξνο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, αθόκε θαη αλ ε
ςήθνο ηνπ αληηπξνζώπνπ ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηελ επίηεπμε ηεο πιεηνςεθίαο.
ύκθσλα κε ην ηζρύνλ Καηαζηαηηθό ηεο Εηαηξείαο, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηόρσλ
ζηε Γεληθή πλέιεπζε είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή ηνπο παξνπζία, θαηά ηα σο άλσ
εθηηζέκελα, θαη δελ είλαη δπλαηή: α) ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κέζσ
ηειεδηάζθεςεο ή ε ζπκκεηνρή κε ειεθηξνληθά κέζα, ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία
ησλ Μεηόρσλ ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηεο ή εμ απνζηάζεσο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν
ζύκθσλα κε ην άξζξν 125 ηνπ λ. 4548/2018, β) ε εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρή
ζηελ ςεθνθνξία θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ απνζηνιή
ζηνπο Μεηόρνπο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ζρεηηθώλ ςεθνδειηίσλ
κε ηα ζέκαηα απηά ή ε άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ είηε κε ειεθηξνληθά κέζα
είηε δη’ αιιεινγξαθίαο (επηζηνιηθή ςήθνο, άξζξν 126 λ. 4548/2018).
ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΕΙΟΦΗΦΙΑ ΣΧΝ ΜΕΣΟΥΧΝ
ε ζρέζε κε ηελ αλσηέξσ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε νη Μέηνρνη ηεο Εηαηξείαο
έρνπλ θαη ηα εμήο – κεηαμύ άιισλ - δηθαηώκαηα, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα
νξηδόκελα ζηα άξζξα 121, 122, 123, 124 θαη 141 ηνπ λ. 4548/2018, ηα νπνία
κπνξνύλ λα αζθήζνπλ εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ αλαθέξνληαη αλά δηθαίσκα
θάησζη :
(α) Εθόζνλ εθπξνζσπνύλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, κπνξνύλ κε αίηεζή ηνπο, ε νπνία πξέπεη
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λα πεξηέιζεη ζην Δηνηθεηηθό πκβνύιην δέθα πέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ
από ηε Γεληθή πλέιεπζε, λα δεηήζνπλ από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην λα εγγξάςεη
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, πξόζζεηα ζέκαηα. Η
αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην απόθαζεο πξνο
έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε
δεκνζηνπνηείηαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ε πξνεγνύκελε εκεξήζηα δηάηαμε,
δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη
ηαπηόρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο εηαηξείαο,
καδί κε ηελ αηηηνιόγεζε ή ην ζρέδην απόθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί από ηνπο
κεηόρνπο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξν 141 θαη ηελ
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ λ. 4548/2018.
(β) Εθόζνλ εθπξνζσπνύλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, κπνξνύλ κε αίηεζή ηνπο, ε νπνία πξέπεη
λα πεξηέιζεη ζην Δηνηθεηηθό πκβνύιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε
Γεληθή πλέιεπζε, λα δεηήζνπλ από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην λα ζέζεη ζηε
δηάζεζε ησλ κεηόρσλ κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο (www.dei.gr),
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζρέδηα
απόθαζεο γηα ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε
εκεξήζηα δηάηαμε.
(γ) Με αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο
εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, κπνξνύλ λα δεηήζνπλ από ην Δηνηθεηηθό
πκβνύιην λα παξάζρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνύκελεο ζπγθεθξηκέλεο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Εηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο
γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
(δ) Εθόζνλ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ, κπνξνύλ κε αίηεζή ηνπο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Εηαηξεία πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, λα δεηήζνπλ από ην
Δηνηθεηηθό πκβνύιην λα παξάζρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ
πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Εηαηξείαο.
ε) Ύζηεξα από αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηόρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην
Δηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο
αηηνύκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Εηαηξείαο, ζην κέηξν
πνπ απηέο είλαη ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ζη) Με αίηεζε κεηόρνπ ή κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, ν Πξόεδξνο ηεο πλέιεπζεο ππνρξενύηαη λα
αλαβάιεη κία κόλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, ηαθηηθή
ή έθηαθηε, γηα όια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο
ζπλεδξίαζεο, απηήλ πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηόρσλ, ε νπνία όκσο δελ
κπνξεί λα απέρεη πεξηζζόηεξν από είθνζη (20) εκέξεο από ηε ρξνλνινγία ηεο
αλαβνιήο. Η ύζηεξα από αλαβνιή Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο
πξνεγνύκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππώζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο
πξόζθιεζεο ησλ κεηόρσλ. ηε ζπλέιεπζε απηή κπνξνύλ λα κεηέρνπλ θαη λένη
κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ δηαηππώζεσλ ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 124 ηνπ λ. 4548/2018.
ε όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηώζεηο νη αηηνύληεο κέηνρνη νθείινπλ λα
απνδεηθλύνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ
θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο. Η απόδεημε ηεο κεηνρηθήο
ηδηόηεηαο κπνξεί λα γίλεηαη κε θάζε λόκηκν κέζν θαη πάλησο βάζεη ελεκέξσζεο
πνπ ιακβάλεη ε Εηαηξεία από ην Κεληξηθό Απνζεηήξην Σίηισλ.
ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
ηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο www.dei.gr αλαξηώληαη ή ζα αλαξηεζνύλ,
ζύκθσλα κε ηνλ λόκν θαη ην Καηαζηαηηθό, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ε παξνύζα
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Πξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ, έληππν εμνπζηνδόηεζεο-αληηπξνζώπεπζεο, ν ζπλνιηθόο
αξηζκόο ησλ κεηνρώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο παξνύζαο, ηα έγγξαθα, πνπ πξόθεηηαη λα ππνβιεζνύλ ζηε Γεληθή
πλέιεπζε, θαζώο θαη ζρέδην απόθαζεο γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
πνπ πξνηείλεηαη ή, ζρόιην ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα θάζε ζέκα ηεο ελ ιόγσ
εκεξήζηαο δηάηαμεο, εθόζνλ θακία απόθαζε δελ έρεη πξνηαζεί πξνο έγθξηζε θαη
ηπρόλ ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη κέηνρνη, ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή
ηνπο από ηελ Εηαηξεία.
Σν πιήξεο θείκελν ησλ εγγξάθσλ πνπ πξόθεηηαη λα ππνβιεζνύλ ζηε Γεληθή
πλέιεπζε, θαζώο θαη ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ θαη ηπρόλ εγγξάθσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 121, 122, 123, θαη 124 ηνπ λ. 4548/2018, σο ηζρύεη, ζα
δηαηίζεληαη θαη ζε έγραξηε κνξθή ζηνπο Μεηόρνπο, θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπο, ζηα
γξαθεία ηεο Εηαηξείαο ζηελ Αζήλα (Τπεξεζία Αλαθνηλώζεσλ & Μεηόρσλ ηεο
Εηαηξείαο, Υαιθνθνλδύιε, αξηζ. 30, Αζήλα 104 32 - 5νο όξνθνο, γξαθείν 511,
ππεύζπλε θα Υξπζνύια Σζηάθα, Σνκεάξρεο ΤΑΜ, ηει. 210 5293207).

Αζήλα, 4 Ινπλίνπ 2019
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην
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