
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 
«ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» 

στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 

  
Με την από 15-04-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το 
Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ -
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της 
Εταιρίας που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ολύμπου 32,  
Καλοχώρι, την 7η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:  
 
                                        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2013 
(01.01.2013-31.12.2013) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η 
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 εδ. δ’ του 
Κ.Ν. 2190/1920. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -
Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα 
κατά τη χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013). 

3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων 
Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2014 
και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και 
καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν σε μη 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2013 και 
προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2014,  
αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. 

5. Επανακαθορισμός του ανώτατου ορίου των αμοιβών εκτελεστικών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στην Εταιρία με ειδική σχέση 
μισθώσεως εργασίας ή εντολής, ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου, έγκριση των σχετικών αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά τη 
χρήση 2013 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2014, αλλά και μέχρι την 
επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού  
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, περί 
εταιρικής διακυβέρνησης. 

7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
Ν.3693/2008.  

8. Συμπλήρωση - Τροποποίηση της από 25-06-2013 απόφασης της Ετήσιας 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Θέμα 12ο) ως προς την έκδοση 
κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 
κεφαλαίου σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(46.500.000 €), περαιτέρω εξειδίκευση, καθορισμός των εμπραγμάτων 
εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, 



εξασφάλισης και διάθεσης αυτού και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών 
και εξασφαλιστικών κειμένων. 

9. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 
10. Επικύρωση εκλογής του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη, 
σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους, 
κ. Κυριάκου Σαχανίδη του Σωκράτη. 

11. Επικύρωση εκλογής του κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη, ως νέου 
μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) του άρθρου 37 του Ν. 
3693/2008, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κυριάκου 
Σαχανίδη του Σωκράτη. 

12. Επικύρωση εκλογής του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Νικόλαου Μήλιου του Γεωργίου, ο 
οποίος εξελέγη προς αναπλήρωση της ιδιότητας που κατείχε ο κ. Λεωνίδας 
Θεόκλητος του Θεοδώρου, ο οποίος κατά την 27η Μαρτίου 2014 εξελέγη ως 
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και απώλεσε την ιδιότητα του 
Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους. 

13. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του 
Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής 
Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη 
Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους 
αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς. 

14. Διάφορες ανακοινώσεις.  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και το άρθρο 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 αντίστοιχα, 
η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:  
 
Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 
 
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Μαΐου 2014 δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρίας στα 
αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται ηλεκτρονικά η 
εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» 
(ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της Παρασκευής, 2 Μαΐου 2014 
(«Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής 
θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω 
φορέα στα γραφεία της Εταιρίας (Διεύθυνση: Ολύμπου 32, Τ.Θ. 1105, 570 09 
Καλοχώρι, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 
60, 136 77 Δήμος Αχαρνών Αττικής, τηλ.: 210-2415100) το αργότερο την τρίτη (3η) 
ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Κυριακή, 4 
Μαΐου 2014 ή εναλλακτικά θα ληφθεί με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της 
Εταιρίας με τα αρχεία του ως άνω φορέα, εφόσον αυτό ζητηθεί από τους 
ενδιαφερόμενους μετόχους. 
 
Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ως άνω 
προθεσμίας, να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. 

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 
2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς 
της. 
 
Επισημαίνεται ότι, για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν 
απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης 
διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών 



κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την 
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.  
 
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική 
Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο 
διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιώματος ψήφου τους στη Γενική 
Συνέλευση εξ αποστάσεως. 
 
ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου 
 
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να 
ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. 
Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα 
μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους, μέχρι τρία (3) 
φυσικά πρόσωπα. 
Σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, 
www.elgeka.gr και στα γραφεία της Εταιρίας (Ολύμπου 32, Τ.Θ. 1105, 570 09  
Καλοχώρι, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 
60, 136 77 Δήμος Αχαρνών Αττικής, τηλ.: 210-2415100 - Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Μετόχων).  

 
Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να 
περιέλθουν στα γραφεία της Εταιρίας (Ολύμπου 32, Τ.Θ. 1105, 570 09 Καλοχώρι, 
Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 136 77 
Δήμος Αχαρνών Αττικής, τηλ.: 210-2415100 - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις 
(3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Κυριακή, 4 Μαΐου 2014. 
 
Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους, μπορεί να ψηφίζει 
διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται 
σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει 
διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε 
λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη 
Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.  
 
Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, 
και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από 
την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η 
απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών.  
 
Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την 
έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το 
οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να 
εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του 
Μετόχου.  
 
Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή 
οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης 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, 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, δ) 
είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄. 

http://www.elgeka.gr/


 
ΙΙΙ. Δικαιώματα των Μετόχων μειοψηφίας 
 
Επίσης, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα 
δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του 
Κ.Ν. 2190/1920 : 
  
i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, 
εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 
δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Τρίτη, 22 
Απριλίου 2014. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια 
διάταξη, πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς 
έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη 
δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, 
δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων 
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που 
έχει υποβληθεί από τους Μετόχους.  

ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του 
Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014, σχέδια 
αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη 
ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, 
ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014.  

iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε 
(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο 
μέχρι την Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014, το Διοικητικό 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 Διοικητικό 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.  

 
Σε όλες τις 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 η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την εταιρία με την επωνυμία 
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στην οποία 
τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες, ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με 
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του ως άνω φορέα, 
εφόσον αυτό ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μετόχους. 
 
 IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες  

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική 
Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 
παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, 
www.elgeka.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω 
έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας (Ολύμπου 32, Τ.Θ. 1105 

http://www.elgeka.gr/


570 09 Καλοχώρι, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου 
Θεολόγου 60, 136 77 Δήμος Αχαρνών Αττικής, τηλ.: 210-2415100 - Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων). 

Δήμος Αχαρνών Αττικής, 15 Απριλίου 2014 
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