ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ
29.06.2018 ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ-ΑΝΩΝΤΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ- ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123788460000 (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.
33090/06/Β/95/32)
(α) Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου
μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ υποχρεοφται να εγγράψει
ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρόςκετα κζματα, εάν θ ςχετικι αίτθςθ
περιζλκει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο το αργότερο μζχρι τθν 13.06.2018 ιτοι δζκα πζντε (15)
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ. Η αίτθςθ για τθν εγγραφι
πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο
απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ
δθμοςιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, ςτισ
15.06.2018, ιτοι δζκα τρεισ (13) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Τακτικισ Γενικισ
Συνζλευςθσ και ταυτόχρονα τίκεται ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Εταιρείασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι το ςχζδιο απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από τουσ
μετόχουσ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.
(β) Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου
μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο κζτει ςτθ διάκεςθ των μετόχων κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μζχρι τθν 22.06.2018, ιτοι
ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ςχζδια
αποφάςεων για κζματα που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι τθν ανακεωρθμζνθ θμεριςια
διάταξθ, αν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο το αργότερο μζχρι τθν
21.06.2018, ιτοι επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ.
(γ) Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου που υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία το αργότερο
μζχρι τισ 23.06.2018, πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ,
το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τισ απαιτοφμενεσ
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ, ςτο μζτρο που αυτζσ είναι
χριςιμεσ για τθν πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Το Διοικθτικό
Συμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο,
ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. 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 Εταιρείασ,
ιδίωσ με τθν μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων.
(δ) Μετά από αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου
μετοχικοφ κεφαλαίου, θ οποία υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία μζχρι τισ 23.06.2018, ιτοι πζντε
(5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο
υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των εταιρικϊν
υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί
να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ

αναγράφεται ςτα πρακτικά. Αντίςτοιχεσ προκεςμίεσ για τυχόν άςκθςθ δικαιωμάτων
μειοψθφίασ των μετόχων ιςχφουν και ςε περίπτωςθ Επαναλθπτικϊν Γενικϊν Συνελεφςεων.
Σε όλεσ τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ οι αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν να
αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν που κατζχουν κατά
τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Τζτοια απόδειξθ αποτελεί και θ προςκόμιςθ
βεβαίωςθσ από τον φορζα ςτον οποίο τθροφνται οι οικείεσ κινθτζσ αξίεσ ι θ πιςτοποίθςθ
τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ φορζα και Εταιρείασ.

