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«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» 
                                                            ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η. 83386102000 
 
                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της 
Εταιρείας και μετά την από 14.07.2021 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας 
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5 Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στην 
έδρα της Εταιρείας, στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων 
επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
Η Εταιρεία στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-
19 και με σκοπό αφενός μεν την προστασία των εργαζομένων, των μετόχων και εν γένει του 
κοινού και αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των εταιρικών εργασιών στην έδρα της, 
ανακοινώνει ότι δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων και μέσω τηλεδιάσκεψης ή 
με επιστολική ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και ότι, σε κάθε περίπτωση, έχει λάβει όλα 
τα απαιτούμενα και εκ του νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για την αποφυγή 
διάδοσης του COVID-19 και την προστασία της υγείας των εργαζομένων, των μετόχων της, 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  και του κοινού καθώς και μέτρα για την υποστήριξη 
της φυσικής παρουσίας των μετόχων στη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 

i) Είναι  δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
τηλεδιάσκεψης είτε με επιστολική ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, είναι 
δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος 
σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως 
αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης 
στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των 
εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους 
εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για λογαριασμό τους στη Γενική Συνέλευση, 
σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι 
εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, 
παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα  Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλ.: 
210-6694187 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο IR@karamolegos-bkr.gr. 

ii) Η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. 
Για την άρτια προετοιμασία και τον περιορισμό της διάρκειας παραμονής 
προσώπων στον χώρο διεξαγωγής της συνέλευσης, η Εταιρεία προτρέπει τους 
κ.κ. Μετόχους να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις τους πριν τη συνέλευση εγγράφως 
κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Δεν θα ακολουθήσει δεξίωση 
των παρισταμένων, ως είθισται. 

iii) Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, 
πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.  

  
 
                                           ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών. 
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2) Ακύρωση των 221.940 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με 

αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων 

επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (88.776,00 ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 

4548/2018 καθώς και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας 

προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω μεταβολή και Κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο. 

3) Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 34 του Καταστατικού της Εταιρείας 

και Κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.  

4) Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110, 

παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5 Αυγούστου 2021 δικαιούται να συμμετέχει και να 
ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του 
Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος 
βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων 
διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 
4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό 
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β΄ ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), κατά την ημερομηνία του 
Σαββάτου, 31ης Ιουλίου 2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της 
πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης. 
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής γίνεται με κάθε 
νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., 
εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων 
διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί 
να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 
και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η 
συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της 
τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 
4548/2018).  
Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν 
απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία 
περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε 
μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα 
νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά 
πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται 
σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς 
αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. 
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Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για 
κάθε μέτοχο (άρθρο 128 παρ. 2 του Ν. 4548/2018). 
Ειδικά, ωστόσο, για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Αυγούστου 2021 
από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου 
μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα 
διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση (με ηλεκτρονική επιστολική ψήφο), ο μέτοχος μπορεί 
να διορίσει έναν μόνον αντιπρόσωπο.  
Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. 
Έντυπο   (α) για το διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία από απόσταση σε πραγματικό 
χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, και (β) το έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου για την 
ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική 
Συνέλευση (με επιστολική ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα) θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: 
α.  Σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας  (Θέση «Τζήμα» 
Κορωπί Αττικής,  τηλ.:210-6694187, email: IR@karamolegos-bkr.gr), και 
β. Σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.karamolegos-bkr.gr/). 
 Τα ανωτέρω έντυπα διορισμού αντιπροσώπου θα πρέπει να υποβληθούν, συμπληρωμένα 
και υπογεγραμμένα, στην Εταιρεία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση IR@karamolegos-bkr.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες 
πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 3η Αυγούστου 
2021 και ώρα 15:00. Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, 
όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, δημιουργείται από την Εταιρεία 
λογαριασμός του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οποίος θα 
ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα 
παρακάτω  αναφερόμενα. 
 Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης της Έκτακτης 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, σύμφωνα με το 
άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.  
Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: 
α. Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που 
ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, 
β. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που 
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από 
μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 
γ. Υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου 
νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρείας, 
δ. Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις α΄ έως και γ’. 
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά 
μέσα   και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο  στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων 
της Εταιρείας  (Θέση «Τζήμα» Κορωπί Αττικής,  τηλ.: 210-6694187 και μέσω email στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση IR@karamolegos-bkr.gr) ή, σε περίπτωση μετόχων που 
ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 
5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές, 
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 3η Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ 
 
Επιπλέον, παρέχεται στους κ.κ. Μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι 
αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, μέτοχοι που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη γενική συνέλευση, μπορούν να κάνουν 
χρήση της δυνατότητας αυτής:  
 
συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρεία το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», το οποίο 
η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (http://www.karamolegos-bkr.gr/). 
Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του 
και υπογεγραμμένο από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, σύμφωνα και 
με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που 
περιλαμβάνονται σε αυτό, κατόπιν ηλεκτρονικής σάρωσης με e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση IR@karamolegos-bkr.gr, με θέμα (subject) «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου - Γενική 
Συνέλευση 05.08.2021».  
 
Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη γενική συνέλευση υπολογίζονται για το 
σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν 
παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 15:00 της 4ης Αυγούστου 2021.  
Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να 
συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που 
θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) 
αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες 
πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι 
τις 15:00 της 3ης Αυγούστου 2021), όπως ειδικότερα αναφέρεται ανωτέρω.  
Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην 
ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.  
Ο δικαιούμενος να συμμετέχει καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς 
ηλεκτρονικής αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από 
την Εταιρεία καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στο τηλέφωνο 210-6694187. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  Ή/ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.  
 
Κάθε δικαιούχος μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει από απόσταση στη γενική 
συνέλευση, οφείλει να ενημερώσει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας ότι 
επιθυμεί να συμμετάσχει εξ αποστάσεως αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση IR@karamolegos-bkr.gr. Ο κάθε δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την 
επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εν λόγω μηνύματος και λήψης του από την 
Εταιρεία καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-6694187). Με 
την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλούν αμελλητί στο 
μέτοχο ή στον οριζόμενο κατά τα ανωτέρω αντιπρόσωπό του οδηγίες για την παρακολούθηση 
ή/και διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Διευκρινίζεται ότι 
κάθε μέτοχος δύναται να ψηφίσει είτε πριν τη συνέλευση είτε κατά τη διάρκεια αυτής.  
 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

http://www.karamolegos-bkr.gr/
mailto:IR@karamolegos-bkr.gr
mailto:IR@karamolegos-bkr.gr
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Σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. 
Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις 
παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018: 
1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη 
της Γενικής Συνέλευσης, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 
δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 21η Ιουλίου 2021. H 
αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα 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. Ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 
μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. 
Εφόσον 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 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρίας. 
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική 
ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της 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, έξι (6) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 
3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές 
πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή 
ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του 
καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή 
προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο 
περιεχόμενο. 
4.΄Υστερα από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 
Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 
 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη 
μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω 
παραγράφου 3, 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 μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. 
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ή με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ.. Λεπτομερέστερες 
πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.karamolegos-bkr.gr/). 
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι πληροφορίες του άρθρου 123  παρ. 3 και 4 του  Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η 
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να 
υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου 
μέσω αντιπροσώπου που θα παραστεί στη Γενική Συνέλευση, το έντυπο επιστολικής ψήφου, 
το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή ή/και ψηφοφορία από απόσταση, 
το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου για την συμμετοχή 
του από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, το έντυπο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της 
Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση (με επιστολική ψήφο με 
ηλεκτρονικά μέσα), τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και 
πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 
3, 6 και 7 του άρθρου 141 του  Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας  (Θέση «Τζήμα» Κορωπί Αττικής, τηλ.: 210-6694187), 
από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα, η δε Εταιρεία αποστέλλει τα 
ανωτέρω χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, οι 
πληροφορίες καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων 
ψήφου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
(http://www.karamolegos-bkr.gr/). 
 

Κορωπί, 14 Ιουλίου 2021 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 


