
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

  α.  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του
καταβεβλημένου  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να
εγγράψει  στην  ημερήσια  διάταξη  Γενικής  Συνέλευσης  που  έχει  ήδη
συγκληθεί,  πρόσθετα  θέματα,  αν  η  σχετική  αίτηση  περιέλθει  στο
Διοικητικό  Συμβούλιο  δεκαπέντε  (15)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  τη
Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να
γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο
122 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην
ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης
προς  έγκριση  στη  Γενική  Συνέλευση  και  η  αναθεωρημένη  ημερήσια
διάταξη  δημοσιοποιείται  κατά  τον  ίδιο  τρόπο  όπως  η  προηγούμενη
ημερήσια  διάταξη  δεκατρείς  (13)  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  της
Γενικής Συνέλευσης και  ταυτόχρονα τίθεται  στη διάθεση των μετόχων
στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο
απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα
στην παράγραφο 4  του  άρθρου 123 του Ν.  4548/2018,  ως ισχύει.  Αν τα
θέματα  αυτά  δεν  δημοσιευθούν,  οι  αιτούντες  μέτοχοι  δικαιούνται  να
ζητήσουν  την  αναβολή  της  Γενικής  Συνέλευσης,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και να προβούν
οι  ίδιοι  στη  δημοσίευση,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  δεύτερο  εδάφιο  της
παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

    β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
κεφαλαίου  έχουν  το  δικαίωμα  να  υποβάλλουν  σχέδια  αποφάσεων  για
θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη
ημερήσια  διάταξη  Γενικής  Συνέλευσης.  Η  σχετική  αίτηση  πρέπει  να
περιέλθει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  επτά (7)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων
τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3
του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

    γ. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην
Εταιρεία  πέντε  (5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική
Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις
της  Εταιρείας,  στο  μέτρο  που  αυτές  είναι  σχετικές  με  τα  θέματα  της
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ημερήσιας διάταξης.  Υποχρέωση παροχής  πληροφοριών δεν υφίσταται,
όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της
Εταιρείας,  ιδίως  με  τη  μορφή  ερωτήσεων  και  απαντήσεων.  Επίσης,  με
αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του
καταβεβλημένου  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να
ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που
κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου  ή  τους  διευθυντές  της  Εταιρείας,  καθώς  και  κάθε  παροχή
προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας
με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη
λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι,
κατά  τις  περιστάσεις,  η  εκπροσώπηση  των  αιτούντων  μετόχων  στο
Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 ως
ισχύει.  Στις  περιπτώσεις  της  παρούσας  παραγράφου  το  Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο
περιεχόμενο.

   δ. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10)
του  καταβεβλημένου  κεφαλαίου  η  οποία  υποβάλλεται  στην  Εταιρεία
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το
Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Γενική  Συνέλευση
πληροφορίες  για  την  πορεία  των  εταιρικών  υποθέσεων  και  την
περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο,
ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά
τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό
Συμβούλιο  σύμφωνα  με  τα  άρθρα 79  ή  80  του  Ν.  4548/2018  ως  ισχύει,
εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη
σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε  όλες  τις  ανωτέρω  αναφερόμενες  περιπτώσεις  οι  αιτούντες  μέτοχοι
οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις
περιπτώσεις  του  πρώτου  εδαφίου  της  παραγράφου  γ,  τον  αριθμό  των
μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί  να γίνεται με κάθε νόμιμο
μέσο και  πάντως βάσει  ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την
εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. που διαχειρίζεται το
Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και
τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας
www.anek.gr.
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