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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας ΑΕΓΕΚ
Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του καταστατικού της ανώνυµης εταιρίας «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυµη
Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και ∆ασικών
Επιχειρήσεων», την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 3327/12.10.2011 και τις ισχύουσες
η
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καλούνται οι κ.κ. µέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 4
Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.µ., στην έδρα της εταιρίας στο
Μαρούσι Αττικής (Αµαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί
των παρακάτω θεµάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Παροχή εταιρικής εγγύησης και χορήγηση συναίνεσης για εγγραφή προσηµείωσης
α
υποθήκης επί ακινήτων της εταιρίας, κατ’ άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, υπέρ της
συνδεδεµένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο συµβάσεων
χρηµατοδότησης της τελευταίας, και ορισµός εκπροσώπων της εταιρίας για την
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων.

2.

Ανακοίνωση προς έγκριση της αντικατάστασης παραιτηθέντων µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

Ι. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση
∆ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν µόνο τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που εµφανίζονται ως µέτοχοι της εταιρίας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της
εταιρίας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
&
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξης της πέµπτης (5ης) ηµέρας που προηγείται της
ης
συνεδρίασης, ήτοι της 30 Οκτωβρίου 2011 (ηµεροµηνία καταγραφής). Η σχετική έγγραφη
βεβαίωση απόδειξης της µετοχικής ιδιότητας εκδιδόµενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει
στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,
η
ήτοι την 1 Νοεµβρίου 2011. Όσοι από τους µετόχους είναι νοµικά πρόσωπα πρέπει εντός
της ίδιας προθεσµίας να καταθέσουν σύµφωνα µε το νόµο τα νοµιµοποιητικά τους έγγραφα.
Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση
µόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την ηµεροµηνία καταγραφής. Σε περίπτωση
µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω µέτοχος
µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο κατόπιν άδειας της.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει τη δέσµευση των µετοχών του
δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα
πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της
ηµεροµηνίας καταγραφής και της ηµεροµηνίας της Γενικής Συνέλευσης.
ΙΙ. ∆ιαδικασία για την άσκηση δικαιωµάτων ψήφου µέσω αντιπροσώπων
Οι δικαιούχοι µέτοχοι µπορούν να συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή
µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι
τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως
εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το
διορισµό αντιπροσώπου είναι διαθέσιµο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρίας
(http://www.aegek.gr).και σε έγχαρτη µορφή από το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της
εταιρίας (Αµαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι). Ο διορισµός και η ανάκληση του
αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρίας στην ανωτέρω
διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων.
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Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία πριν την έναρξη της
Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την
αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των
συµφερόντων του µετόχου. Σύγκρουση συµφερόντων σύµφωνα µε τα ανωτέρω δύναται να
προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή
άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν, ή β) είναι µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή µετόχου που ασκεί τον
έλεγχο της εταιρίας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή µετόχου που
ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από
µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου
βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.
ΙΙΙ. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας των µετόχων
Σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.2190/1920 οι µέτοχοι έχουν, µεταξύ
άλλων, και τα ακόλουθα δικαιώµατα:
i. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα
θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει
να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δέκα πέντε (15) ηµέρες τουλάχιστον πριν 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 µε τον ίδιο τρόπο, όπως η
προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής
Συνέλευσης, και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας,
µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.
ii. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν
περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής
Συνέλευσης.
iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για
τις υποθέσεις της εταιρίας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία
σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται
ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
iv. Μετά την αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη
Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Αντίστοιχες ηµεροµηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας των µετόχων
ισχύουν και για τυχόν επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις.
Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωµάτων, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να
αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την
άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόµιση σχετικής
βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.
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IV. ∆ιαθέσιµα έγγραφα και πληροφορίες
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, συµπεριλαµβανοµένης της
παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων
για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα
της εταιρίας (http://www.aegek.gr).
Το πλήρες κείµενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο
άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται επίσης στους µετόχους σε έγχαρτη
µορφή, κατόπιν αιτήσεων τους, στα γραφεία του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Μετόχων της
εταιρίας.
Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Τµήµα
Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες.
Μαρούσι, 12.10.2011
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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