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ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧ (ΤΠ' ΑΡΗΘΜΟΝ 47) 

ΣΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ 

ΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

"  Α Ρ Σ Ο Β Η Ο Μ Ζ Υ Α Ν Η Α    Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Δ Γ Κ Ο   Α.Δ." 

   ηες 5
ες

 Οκηωβρίοσ 2018 

 

ην Κνξσπί,  ζήκεξα  ηελ  5
ε
 

 
ηνπ κήλα Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2018 εκέξα   Παξαζθεπή θαη  ώξα  

12:00κ.κ., ζπλήιζαλ ζε  Έθηαθηε Γεληθή   πλέιεπζε, νη  κέηνρνη  ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΑΡΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ» Α.Δ. ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο πνπ 

βξίζθνληαη ζηε ζέζε Σδήκα Κνξσπίνπ Αηηηθήο, γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη ιάβνπλ απνθάζεηο επί ησλ 

ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, θ. Βαζίιεηνο Δπαγγέινπ, πξνεδξεύεη 

πξνζσξηλά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο θαη νξίδεη πξνζσξηλή 

γξακκαηέα ηελ θα. Φσηεηλή Λαδά. 

 

 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ζπγθιήζεθε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε, ύζηεξα από ζρεηηθή 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο πνπ ειήθζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε απηνύ ηεο 13
εο

 

επηεκβξίνπ 2018 θαη ζύκθσλα κε ηελ από 13 επηέκβξε 2018 πξόζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ε νπνία ηνηρνθνιιήζεθε ζε εκθαλέο κέξνο ησλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο θαη δεκνζηεύζεθε 

όπσο απαηηεί ν λόκνο σο εμήο: 

 

  α) ζην Γ.Δ.ΜΖ κε αξηζκό πξση.1313081/14.09.2018 θαη β) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΑΑ θαη ηεο 

Δηαηξείαο ζηηο 14.09.2018. 

Ο πίλαθαο ησλ Μεηόρσλ, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη σο Μέηνρνη θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο 

«ΑΡΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ.» ζηα αξρεία ηνπ πζηήκαηνο ‘Άπισλ Σίηισλ 

(.Α.Σ.)  θαηά ηελ Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο, δειαδή θαηά ηελ 30
ή
  επηεκβξίνπ 2018   θαη έρνπλ 

δειώζεη όηη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζπγθιεζείζα  Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, θαη σο εθ ηνύηνπ έρνπλ 

γηα ην ιόγν απηό δηθαίσκα λα παξαζηνύλ θαη λα ςεθίζνπλ ζηε πλεδξίαζε ηεο ζεκεξηλήο Έθηαθηεο 

Γεληθήο πλειεύζεσο, επηθπξώζεθε κε ηελ από 2
α
 Οθησβξίνπ  2018 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο θαη ελ ζπλερεία, 48 ώξεο πξηλ ηελ πλεδξίαζε, ηνπνζεηήζεθε ζύκθσλα κε 

ην λόκν ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ, ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο. Ο αλσηέξσ πίλαθαο έρεη σο εμήο: 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΣΟΥΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΝΑ ΜΔΣΑΥΟΤΝ ΚΑΗ ΝΑ 

ΦΖΦΗΟΤΝ ΣΖΝ ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ 

                    5
ες

  ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2018 

α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ        ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

  

ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΔΣΟΥΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΦΖΦΧΝ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ 

1 

ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΟΤ 

ΖΛΗΑ 

ΟΛΤΜΠΗΑ 40, 

ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ 5.185.289 5.185.289 53,22% 

BAΗΛΔΗΟ 

ΠΑΝΣΔΛΖ 

2 

ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ 

ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΖΛΗΑ 

ΓΖΜΖΣΡΟ 20, ΑΓ. 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 1.635.160 1.635.160 16,78% ΠΔΣΡΟ ΘΑΝΟ 

3 

ΑΡΡΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑ 

ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ 

ΟΛΤΜΠΗΑ 40, 

ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ 163.760 163.760 1,68% 

 ΒΑΗΛΔΗΟ 

ΠΑΝΣΔΛΖ 

4 

ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ 

ΣΑΤΡΟΤ   28.620 28.620 0,29% - 

  ΤΝΟΛΟ   7.012.829 7.012.829 71,97%   

 

 

 

 

 

Από ηνλ αλσηέξσ πίλαθα ησλ κεηόρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα κεηάζρνπλ θαη ςεθίζνπλ ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε, δηαπηζηώλεηαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία γηαηί παξίζηαληαη 4 κέηνρνη, νη νπνίνη 

(παξηζηάκελνη κέηνρνη) εθπξνζσπνύλ ην 71,97% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. (ύλνιν 

θαηαβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 9.742.920 κεηνρέο Υ 0,40 επξώ = 3.897.168 επξώ). 

 

Ύζηεξα από εξώηεζε ηνπ Πξνζσξηλνύ Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο, νη παξηζηάκελνη κέηνρνη 

επηθπξώλνπλ ηνλ πίλαθα ησλ κεηόρσλ πνπ δηθαηνύληαη λόκηκεο ζπκκεηνρήο ζ’ απηή. 

 



 2 

Καηόπηλ έγηλε έιεγρνο ησλ εγγξάθσλ λνκηκνπνίεζεο ηεο παξαζηάζεσο ησλ πιεξεμνπζίσλ ησλ 

κεηόρσλ, θ.θ. Δκκαλνπήι Καξακνιέγθνπ, Μαξίαο Καξακνιέγθνπ θαη Οιπκπίαο άξξνπ, θαη έγηλε 

δεθηή ε παξάζηαζε όισλ ησλ εθπξνζώπσλ ησλ αλσηέξσ κεηόρσλ.  

 

ηε ζπλέρεηα, νη παξηζηάκελνη κέηνρνη εθιέγνπλ νκόθσλα σο νξηζηηθό Πξόεδξν ηεο πλειεύζεσο ηνλ 

θν. Βαζίιεην Δπαγγέινπ θαη σο νξηζηηθή Γξακκαηέα-ςεθνιέθηε ηελ θα. Φσηεηλή Λαδά. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ δηαπίζησζε ηεο λνκίκνπ απαξηίαο, 

θεξύζζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο πλειεύζεσο θαη ηε ζπδήηεζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο. 

 

ην ζεκείν απηό ν Γξακκαηέαο δηαβάδεη ηελ πξόζθιεζε κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ 

έρεη σο εμήο: 

                                                 

 

 
«ΑΡΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ.» 

AΡ. Γ.Δ.ΜΗ 83386102000  

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

Σων Μεηόσων ηηρ Ανώνςμηρ Δηαιπείαρ με ηην επωνςμία 

 «ΑΡΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ.» 

ζε Έκηακηη Γενική ςνέλεςζη 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο «ΑΡΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ.», ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη 

ην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη κεηά ηελ από 13.09.2018 απόθαζή ηνπ, θαιεί ηνπο θ.θ. Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο ζε 

Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 5 Οθησβξίνπ  2018, εκέξα  Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00 ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ζηε 

ζέζε Σδήκα ζην Κνξσπί Αηηηθήο, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

1) Έθδνζε θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ κέρξη ηξηώλ εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ 

ρηιηάδσλ (€ 3.800.000,00) εκπξαγκάησο εμαζθαιηζκέλνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3156/2003. 

2) Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξίαο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

εηδηθόηεξσλ όξσλ ηνπ αλσηέξσ νκνινγηαθνύ δαλείνπ 

3) Λνηπά ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο.  

 

 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΦΗΦΟΤ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

 

ηην Έκηακηη Γενική ςνέλεςζη ζηιρ 5 Οκηωβπίος 2018 δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη όπνηνο 

εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ζηα αξρεία ηνπ πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ (.Α.Σ.), πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ε εηαηξεία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ.» (ε νπνία είλαη ν «θνξέαο» θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζην νπνίν ηεξνύληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξείαο καο) θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηηρ Κςπιακήρ 30 επηεμβπίος  2018 («Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο»), δειαδή, θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5εο) 

εκέξαο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

 

Οη θ.θ. Μέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα κεηάζρνπλ ζηελ πην πάλσ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, νθείινπλ, ζύκθσλα κε ην 

Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο, εθόζνλ νη κεηνρέο ηνπο βξίζθνληαη ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό ηνπ 

πζηήκαηνο Αύισλ Σίηισλ (.Α.Σ.), λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή σο άλσ βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ.» πεξί ηεο κεηνρηθήο ηνπο ηδηόηεηαο, ηελ νπνία θαη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηα θεληξηθά 

γξαθεία ηεο Δηαηξείαο (Θέζε Σδήκα, Κνξσπί Αηηηθήο, ηει. 210-6694200) ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ζπγθιήζεσο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

Έλαληη ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη όηη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε έρεη κόλνλ 

όπνηνο θέξεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ θαηά ηελ αλσηέξσ αλαθεξόκελε Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο. Η απόδεημε ηεο 

κεηνρηθήο ηδηόηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ.», ε δε ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ 

από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε 

βεβαίσζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηόηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ από 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

Η άζθεζε ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ δελ πξνϋπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπ δηθαηνύρνπ νύηε ηελ ηήξεζε 

άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα πώιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηώλ θαηά ην ρξνληθό 

δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο θαη ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. 
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Κάζε θνηλή κεηνρή δίλεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ. 

 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΦΗΦΟΤ ΜΔΧ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ 

 

Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ αληηπξνζώπσλ. 

Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο θαη ηα λνκηθά πξόζσπα/κέηνρνη κπνξνύλ λα 

νξίδνπλ σο εθπξνζώπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξόζσπα. ε πεξίπησζε πνπ κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο 

Δηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζόηεξεο ηνπ ελόο ινγαξηαζκνύο αμηώλ, απηόο κπνξεί λα νξίζεη 

δηαθνξεηηθνύο αληηπξνζώπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκό αμηώλ. Αληηπξόζσπνο πνπ 

ελεξγεί γηα πεξηζζόηεξνπο κεηόρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν (άξζξν 28α παξ. 1θαη 2 ηνπ θ.λ. 

2190/1920). 

 

Γελ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ησλ κεηόρσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ κε 

ειεθηξνληθά κέζα, ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ησλ κεηόρσλ ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηεο, είηε δη’ αιιεινγξαθίαο, 

θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα δηνξηζκνύ θαη αλάθιεζεο αληηπξνζώπνπ κε ειεθηξνληθά κέζα θαζώο ηέηνηα δηαδηθαζία δελ 

πξνβιέπεηαη από ην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο. 

 

Έληππν πιεξεμνπζηόηεηαο γηα ην δηνξηζκό αληηπξνζώπνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο κεηόρνπο: 

α. ε έγραξηε κνξθή ζηε Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο (Θέζε «Σδήκα» Κνξσπί Αηηηθήο, ηει.: 

210-6694200), θαη 

β. ε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (http://www.karamolegos-bkr.gr). 

 

Σν αλσηέξσ έληππν ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί, ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν, ζηελ Δηαηξεία, ζηελ 

πξναλαθεξόκελε ππό ζηνηρείν (α) δηεύζπλζε, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Έθηαθηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο.  

 

Ο αληηπξόζσπνο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Έθηαθηεο 

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, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 28α παξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920) 

 

ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ είλαη δπλαηόλ λα πξνθύπηεη ηδίσο όηαλ ν αληηπξόζσπνο είλαη: 

α. Μέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθό πξόζσπν ή νληόηεηα πνπ ειέγρεηαη από ην 

κέηνρν απηόλ, 

β. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο 

Δηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο 

Δηαηξείαο, 

γ. Τπάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρό ηεο, ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ 

ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, 

δ. ύδπγνο ή ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε έλα από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α΄ έσο 

θαη γ’. 

 

Ο δηνξηζκόο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζώπνπ ηνπ κεηόρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη όρη ειεθηξνληθά, θαζόζνλ δελ 

πξνβιέπεηαη από ην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο, θαη θνηλνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηύπν ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ 

ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ. 

 

 

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ 

 

1. Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 

κπνξνύλ λα δεηήζνπλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ θ.λ. 2190/1920: 

(α) ηελ εγγξαθή ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πξόζζεησλ ζεκάησλ, κε αίηεζή ηνπο πνπ 

πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ην αξγόηεξν δεθαπέληε (15) κέξεο πξηλ από ηελ Έθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε, ήηνη κέρξη ηελ Πέκπηε, 20ή επηεκβξίνπ  2018, ε νπνία ζα ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην 

απόθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

(β) ηε δηάζεζε ζηνπο κεηόρνπο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έσο ην άββαην 29 επηεκβξίνπ  2018, ζρεδίσλ 

απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ ηπρόλ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, κε αίηεζή 

ηνπο πνπ πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έσο ηελ Παξαζθεπή, 28  επηεκβξίνπ  2018. 

2. Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 

δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ, κε αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία έσο ην άββαην, 29 επηεκβξίνπ   2018, 

ηελ παξνρή ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ 

πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. 

3. Οπνηνζδήπνηε κέηνρνο κπνξεί λα δεηήζεη, κε αίηεζή ηνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε ηνπιάρηζηνλ 

πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, έσο ην άββαην 29 επηεκβξίνπ  2018, ηελ παξνρή ζηελ 

Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Λεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο θαη ηνπο όξνπο άζθεζήο ηνπο είλαη 

δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (http://www.karamolegos-bkr.gr). 
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ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Οη πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ζπγθεθξηκέλα, ε Πξόζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, 

ην πιήξεο θείκελν ησλ εγγξάθσλ πνπ πξόθεηηαη λα ππνβιεζνύλ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, ηα έληππα γηα ηελ 

άζθεζε δηθαηώκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζώπνπ, ηα ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

θαζώο θαη πιεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ησλ παξ. 2, 2α, 4 θαη 5 

ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ θ.λ. 2190/1920 είλαη δηαζέζηκα ζε έγραξηε κνξθή ζηελ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο 

Δηαηξείαο (Θέζε «Σδήκα», Κνξσπί Αηηηθήο, ηει.: 210-6694200), απ’ όπνπ νη κέηνρνη κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ 

αληίγξαθα. Δπίζεο, όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρώλ θαη δηθαησκάησλ 

ςήθνπ είλαη δηαζέζηκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (http://www.karamolegos-bkr.gr). 

 

 

 

Κνξσπί, 13ε  επηεκβξίνπ  2018 

ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

 
 

  

Πξηλ  αξρίζεη ε  ζπδήηεζε  ησλ  ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο  ν  θ. Πξόεδξνο  πξνηείλεη  ζηε  

Γεληθή  πλέιεπζε ηνλ ηξόπν ςεθνθνξίαο δηά βνήο, ν  νπνίνο  γίλεηαη  απνδεθηόο πακςεθεί από  

απηή. 

ηελ ζπλέρεηα, ε γεληθή ζπλέιεπζε εηζέξρεηαη ζηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαη 

εμεηάδεη ηα ζέκαηα κε ηελ αλαγξαθόκελε ζ' απηήλ ζεηξά. 

ΘΔΜΑ ΠΡΧΣΟ (1
ο
):  Έκδοζη κοινού ομολογιακού δανείος, ζςνολικού ποζού εςπώ μέσπι ηπιών 

εκαηομμςπίων οκηακοζίων σιλιάδων (€ 3.800.000,00) εμππαγμάηωρ εξαζθαλιζμένος, ζύμθωνα 

με ηιρ διαηάξειρ ηος ν. 3156/2003.  

  

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αλαθέξεη ζηνπο θ.θ. κεηόρνπο όηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην  ηεο 

εηαηξείαο εηζεγείηαη ηελ έθδνζε θνηλνύ νκνινγηαθνύ δαλείνπ πνζνύ ΔΤΡΩ κέρξη ηξηώλ εθαηνκκπξίσλ  

νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (€ 3.800.000,00), εκπξαγκάησο εμαζθαιηζκέλνπ, κε ζθνπό ηελ θάιπςε ηνπ 

θόζηνπο αγνξάο βηνκεραληθνύ αθηλήηνπ πξνο εμππεξέηεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Δθδόηξηαο.  Ζ 

Γεληθή πλέιεπζε απνδερόκελε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έθδνζε θνηλνύ 

νκνινγηαθνύ δαλείνπ πνζνύ ΔΤΡΩ κέρξη ηξηώλ εθαηνκκπξίσλ  νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (€ 3.800.000,00), 

εκπξαγκάησο εμαζθαιηζκέλνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3156/2003. 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε νκόθσλα απνθαζίδεη όηη ην αλσηέξσ νκνινγηαθό δάλεην ζα αζθαιίδεηαη κε 

πξνζεκείσζε ππνζήθεο ππέξ ηνπ Δθπξνζώπνπ γηα ινγαξηαζκό ησλ Οκνινγηνύρσλ κέρξη πνζνύ ΔΤΡΩ 

ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ εμήληα ρηιηάδσλ (€ 4.560.000,00) πιένλ ηόθσλ θαη εμόδσλ, ηνπ 

θεθαιαίνπ αλαθεξνκέλνπ σο ηνθνθόξνπ θαη’ άξζξνλ 1289 ΑΚ, επί αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηεο 

εηαηξείαο «ΑΡΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ ΑΔ» ή/θαη κε ελέρπξν ππέξ ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηώο Α.Δ, επί ηεο απαίηεζήο ηεο εηαηξείαο καο θαη' απηήο, πνπ απνξξέεη από ρξεκαηηθέο θαηάζεζε 

ηεο εηαηξείαο καο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο. 

 

 

 

ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ (2
ο
):  Παποσή εξοςζιοδόηηζηρ ππορ ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηηρ Δηαιπίαρ για 

ηον καθοπιζμό ηων ειδικόηεπων όπων ηος ανωηέπω ομολογιακού δανείος 

 

ε ζπλέρεηα ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ε Γεληθή 

πλέιεπζε, θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, νκόθσλα απνθαζίδεη ηελ παξνρή 

εμνπζηνδόηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ επηκέξνπο εηδηθόηεξσλ όξσλ 

ηνπ αλσηέξσ νκνινγηαθνύ δαλείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

α) Να θαζνξίδεη, ηξνπνπνηεί, ζπκπιεξώλεη ή εμεηδηθεύεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ νπνηνλδήπνηε από ηνπο 

όξνπο ηνπ εθδνζεζνκέλνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, πιελ εθείλσλ πνπ αθνξνύλ ζην ύςνο θαη ην είδνο 

απηνύ, β) Να εθδίδεη πξόγξακκα νκνινγηαθνύ δαλείνπ, ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηνπο όξνπο ηνπ δαλείνπ 

ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη δεζκεύεη ηνπο νκνινγηνύρνπο θαη θάζε θαζνιηθό ή εηδηθό δηάδνρό ηνπο, 

θαζώο θαη θάζε ηξίην πνπ έιθεη δηθαηώκαηα από ηα αλσηέξσ πξόζσπα, γ) Να απνθαζίδεη νπνηαδήπνηε 

ιεπηνκέξεηα αθνξά ζηε ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε ή νξγάλσζε ηνπ παξαπάλσ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, δ) 

Να κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε ησλ ηίηισλ ησλ νκνινγηώλ, ηε δηάζεζή ηνπο θαη παξάδνζή ηνπο ζηνπο 

νκνινγηνύρνπο δαλεηζηέο, ε) Να εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξία ελώπηνλ ησλ νκνινγηνύρσλ δαλεηζηώλ θαη 

νπνηαζδήπνηε αξρήο αλαθνξηθά κε ην νκνινγηαθό δάλεην, ζη) Να ζπλάςεη κε ηνλ εθπξόζσπν ησλ 
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νκνινγηνύρσλ ζύκβαζε κε όπνηνπο όξνπο θξίλεη ζθόπηκνπο, δ) Να αλαζέηεη νπνηαδήπνηε από ηηο 

παξαπάλσ εληνιέο ζε κέιε ηνπ ή κε θαζνξίδνληαο θαη ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ζην πιαίζην 

ηεο αλάζεζεο απηήο, ε) Να πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε επηπιένλ πξάμε απαηηείηαη γηα ηελ πεξάησζε θαη 

γεληθά πινπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, έζησ θαη αλ δελ πξνβιέπεηαη 

ξεηά ζηελ απόθαζε απηή, νξίδνληαο πιεξεμνπζίνπο ηεο επηινγήο ηνπ. 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνδερόκελε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε αποθαζίδει ομόθωνα θαη δίδει ηεν 

έγκριζή ηες, γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο δηνξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ σο άλσ νκνινγηαθνύ 

δαλείνπ, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο, ηξνπνπνηεηηθήο, εμαζθαιηζηηθήο, παξεπόκελεο θαη 

ζπλαθνύο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ  Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ κε ηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ.». 

 

  

ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ (3
ο
) Λοιπά θέμαηα και ανακοινώζειρ.  

 

ην ζεκείν απηό, ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο αλαθνίλσζε ινηπά ζέκαηα, πέξαλ ησλ 

απνθαζηζζέλησλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο ζεκάησλ, θαη δήηεζε από ηνπο θ.θ. 

Μεηόρνπο όπσο εθθξάζνπλ ζρεηηθέο απνξίεο ή θάλνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 

 

Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηελ επηθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο θαη αθνύ δελ ππήξρε άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε,  ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε πεξί ώξα 

13:00. 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Γ..                                               Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ Γ.. 

 

 

 

 

      ΒΑΗΛΔΗΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ                                            ΦΩΣΔΗΝΖ ΛΑΓΑ 
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Αθξηβέο αληίγξαθν από ην  

βηβιίν Πξαθηηθώλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ 

ηεο Δηαηξείαο «ΑΡΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ.» 

ην νπνίν λόκηκα επηθπξώλσ. 

Κνξσπί, απζεκεξόλ 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

Βαζίιεηνο Δπαγγέινπ 

ΑΡΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ 

 ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ, 19400, ΚΟΡΧΠΗ  

ΑΡΗΘ. Γ.Δ.Μ.Ζ. 8338610200 

ΑΦΜ 094276540-ΓΟΤ Φ.Α.Δ. ΑΘΖΝΧΝ 

 


