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ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/2190, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρίας
και με βάση την απόφαση που έλαβε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση
της 15ης Μαΐου 2015, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση, την 9η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα
συνελεύσεων στα γραφεία της Εταιρίας στο ∆ήμο Πειραιά, επί της οδού Εθνάρχου
Μακαρίου και ∆ημητρίου Φαληρέως αρ. 2 (Νέο Φάληρο), 5ος όροφος, για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας ∆ιάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και
ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 έπειτα από
ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου περί των
πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση
εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο

43α παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν.

2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της
Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές
καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής
χρήσης (01/01/2014-31/12/2014) και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων
εκπροσώπησης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.
3. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης
01/01/2014-31/12/2014.
4. ∆ιαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών κατ' αρ. 17
παρ. 5 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για
την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση των πάσης φύσεως καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των
μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920 για τις παραστάσεις
τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς
την Εταιρία υπηρεσίες τους για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 και προέγκριση
αυτών για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015.

7. Παροχή εγκρίσεως-άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν.
2190/1920 στα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της
Εταιρίας, να συμμετέχουν στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη ∆ιεύθυνση
εταιριών του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς
προς τους σκοπούς της Εταιρίας.
8. Παροχή εγκρίσεως-αδείας στο ∆Σ της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του
Ν.2190/1920, για τη χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρίας υπέρ εταιριών με τις οποίες
είναι ολικά ενοποιημένη.
9. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 26 και το άρθρο 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως
προστέθηκαν με τα άρθρα 3 και 6, αντίστοιχα, του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η
Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποια
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης
(5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, κατά
την 4η Ιουνίου 2015 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας
που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.). Για την απόδειξη της μετοχικής
ιδιότητας κατά την ημερομηνία καταγραφής κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει
στην Εταιρία σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Εναλλακτικά, η απόδειξη της
μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας
με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους
μέτοχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την
μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ήμερα
πριν από συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι την 6η Ιουνίου 2015. Στην αυτή
προθεσμία οφείλουν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι στα γραφεία της
Εταιρίας στο ∆ήμο Πειραιά (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και ∆ημητρίου Φαληρέως
αρ. 2, (Νέο Φάληρο) ή ταχυδρομικά, επί αποδείξει παραλαβής, τα τυχόν έγγραφα
νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους για τη συμμετοχή στη
Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ο διορισμός
και ανάκληση αντιπροσώπου μετόχου θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρία
με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της
επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Εταιρείας της 9ης Ιουνίου 2015, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η
απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την
23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε Α' Επαναληπτική Γενική

Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920,
όπως ισχύει. Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει xώρα στην
αίθουσα συνελεύσεων στα γραφεία της Εταιρίας στο ∆ήμο Πειραιά επί της οδού
Εθνάρχου Μακαρίου και ∆ημητρίου Φαληρέως αρ. 2 (Νέο Φάληρο) , 5ος όροφος με
θέματα ημερήσιας διάταξης εκείνα της αρχικής. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί
νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2
του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Για τη συμμετοχή στην επαναληπτική Γενική
Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης
(4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής
Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι
κατά την 19η Ιουνίου 2015, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική
πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το
αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από η συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής
Συνέλευσης, ήτοι την 20η Ιουνίου 2015.
Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Τακτική
Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής Συνέλευση δεν απαιτείται η
δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας,
η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική
Συνέλευση.
Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Γενική
Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.
Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους
μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους oρους
άσκησης τους, καθώς και το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, των έγγραφων, των
σχέδια αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ 3
του αρθρ. 27 Ν. 2190/20 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας (http://www.kathimerini.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να
λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του
άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της
Εταιρείας στο ∆ήμο Πειραιά επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου
Φαληρέως αρ. 2 (Νέο Φάληρο), Τ.Κ.
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και ∆ημητρίου

ή επικοινωνώντας με το Τμήμα

Μετόχων στο τηλέφωνο 2104808201. O δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για
την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου
και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2104808201.

(Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης η
Εταιρία

δεν

δέχεται

ηλεκτρονικές

κοινοποιήσεις

διορισμού

αντιπροσώπων.
Νέο Φάληρο Πειραιώς, 15 Μαΐου 2015
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο

και

ανάκλησης

