
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον  

δ.τ. " Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε."  

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 18η Ιουλίου 2022 

Aρ.M.A.E. 15353/06/B/87/07  

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 1521501000)  

________________________ 

Με την από 14/06/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο 

και το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με 

την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουλίου 2022, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί 

της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί 

των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με 

ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας 

δια της συνένωσής τους (reverse split) σε αναλογία 77 παλαιές μετοχές προς 1 νέα με αύξηση 

της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,34) εκάστη 

σε είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη, με σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού 

μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό είκοσι δύο 

ευρώ και δέκα λεπτών (€ 22,10) με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού 

υπέρ το άρτιο. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, 

Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

2) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας 

κάθε κοινής μετοχής από τα είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη σε τέσσερα 

λεπτά του ευρώ εκάστη (€ 0,04), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών 

(όπως αυτά τα μεγέθη θα έχουν διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που 

περιλαμβάνονται στο Θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης, με συμψηφισμό ζημιών ποσού είκοσι έξι 

εκατομμύριών εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε 

λεπτά (€ 26.182.925,95) με σκοπό την εξυγίανση της επιχείρησης λόγω μεγάλης συσσώρευσης 

ζημιών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, Κωδικοποίηση 



 
 
του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας.  

3) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πέντε 

εκατομμύριων ευρώ (€ 5.000.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύριων 

(125.000.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,04) 

εκάστη, με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας στο ποσό 

διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 210.239,16), 

δηλαδή σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα εννέα 

(5.255.979) Νέες Μετοχές της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του 

καταστατικού της Εταιρείας, Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή 

σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

4) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.  

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση στον ίδιο χώρο στις 25 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, επομένως δεν 

θα ακολουθήσει νεότερη πρόσκληση προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.  

 

Α. Ενημέρωση μετόχων για την απαιτούμενη απαρτία για λήψη αποφάσεων. 

Για την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για 1ο, 2ο και 3ο Θέμα 

Ημερησίας Διατάξεως απαιτείται αυξημένη απαρτία, ήτοι να παρίστανται ή να 

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου 

κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.  

Όσον αφορά το 4ο Θέμα Ημερησίας Διατάξεως κατά την ημέρα δημοσίευσης της 

παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, ούτε 

ανακοινώσεις που θα πραγματοποιηθούν. 

 

Β. Παροχή διευκρινήσεων και προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στους 

μετόχους της Εταιρείας, αναφορικά με τις πιθανές μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τον  Ν. 4548/2018.  

Ενημέρωση για Συμφωνία εξυγίανσης 

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται σε εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης και 

ειδικότερα, το άρθρο 7, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων ότι εντός τριών (3) μηνών από την 



 
 
επικύρωση από το αρμόδιο Δικαστήριο της Συμφωνίας Εξυγίανσης, θα προσκληθεί – συγκληθεί 

Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας  

κατά το ποσό των πέντε εκατομμύριών ευρώ (€ 5.000.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε 

εκατομμυρίων (125.000.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,04) 

εκάστη. Επίσης, προβλέπεται ότι η εταιρεία με την επωνυμία Quest Συμμετοχών Ανώνυμη 

Εταιρεία (στο εξής ο «Επενδυτής») αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει το σύνολο της 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εντός έξι (6) μηνών από την επικύρωση της 

Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο Δικαστήριο. Τέλος, προβλέπεται ότι στην αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, οι παλιοί μέτοχοι θα συμμετέχουν στην αύξηση μέχρι το 

ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 

210.239,16). 

Ως προς 1ο Θέμα ημερησίας διατάξεως: 

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει την πραγματοποίηση αύξησης της 

ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του 

συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας δια της συνένωσής τους 

(reverse split) σε αναλογία 77 παλαιές μετοχές προς 1 νέα με αύξηση της ονομαστικής αξίας 

εκάστης μετοχής από τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,34) εκάστη σε είκοσι έξι ευρώ και 

δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη.  

Δεδομένου ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται σήμερα από εβδομήντα 

επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι (77.126.446) μετοχές- 

ονομαστικής αξίας τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,34) εκάστη- και επομένως από την 

ανωτέρω συγχώνευση των μετοχών της Εταιρείας σε αναλογία 77 παλαιές μετοχές προς 1 νέα 

δεν θα προκύψει ακέραιος αριθμός νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα 

αυξηθεί κατά ποσό είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€ 22,10) με κεφαλαιοποίηση μέρους του 

υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο.  

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την συνένωση των παλαιών 

μετοχών (reverse split) και στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα 

αρχεία του Σ.Α.Τ. τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα έγκρισης εισαγωγής των ως 

άνω μετοχών. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα από την ως άνω ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων.  Διευκρινίζεται ότι δυνάμει 

της υπ΄αριθ. 2/1590/2.5.2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005 οι μετοχές της 

εταιρείας τελούν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης. 

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τα κλασματικά δικαιώματα, θα διατεθούν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την απόλυτη κρίση του.  



 
 

Το ποσό της είσπραξης από τη διάθεση των παραπάνω μετοχών θα διατεθεί κατ’ 

αναλογία στους δικαιούχους μετόχους των κλασματικών δικαιωμάτων, με την προσκόμιση των 

σχετικών βεβαιώσεων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών 

Ως προς το 2ο Θέμα ημερησίας Διατάξεως: 

Θα πραγματοποιηθεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της 

ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από τα είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) 

εκάστη σε τέσσερα λεπτά του ευρώ εκάστη (€ 0,04), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των 

κοινών μετοχών (όπως αυτά τα μεγέθη θα έχουν διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων 

που περιλαμβάνονται στο Θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης, με συμψηφισμό ζημιών ποσού 

είκοσι έξι εκατομμύριών εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και 

ενενήντα πέντε λεπτών (€ 26.182.925,95)  

Σκοπός της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι η εξυγίανση 

της. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η καθαρή θέση της εταιρείας 

όσο και του ομίλου είναι αρνητική κατά το ποσό των τριάντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων 

ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ένα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (€ 

39.496.841,69). Προς τον σκοπό της ως άνω εξυγίανσης, θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός 

είκοσι έξι εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και 

ενενήντα πέντε λεπτά (€ 26.182.925,95). 

Η ως άνω μείωση θα είναι ονομαστική, επομένως δεν θα αποδεσμευθεί ενεργητικό της 

Εταιρείας ούτε θα δημιουργηθεί αποθεματικό.  

Ως προς το 3ο Θέμα Ημερησίας Διατάξεως:  

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 

το ποσό των πέντε εκατομμύριων ευρώ (€ 5.000.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε 

εκατομμύριων (125.000.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του 

ευρώ (€ 0,04) εκάστη. 

Η ως άνω αύξηση, με την επιφύλαξη των κατωτέρω θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου με 

ιδιωτική τοποθέτηση της εταιρείας με την επωνυμία Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (στο 

εξής ο «Επενδυτής»). 

Το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, θα περιοριστεί στο ποσό των 

διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 210.239,16), 

δηλαδή σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα εννέα 

(5.255.979) Νέες Μετοχές της Εταιρείας.  

Η προθεσμία καταβολής της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται σε τριάντα 

(30) ημέρες, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο 

Γ.Ε.ΜΗ.  



 
 

Δικαιούχοι να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης θα έχουν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι 

στα αρχεία του Σ.Α.Τ., όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί μετά την συνένωσή των παλαιών 

μετοχών (reverse split), σύμφωνα με την απόφαση επί του 1ου θέματος.  

Ως περίοδος για την άσκηση του Δικαιώματος προτίμησης ορίζεται προθεσμία δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω. 

H τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, θα ισούται με την ονομαστική τους αξία, ήτοι 

τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,04) εκάστη.  

 Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς 

μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν στον 

Επενδυτή.  

Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα 

αυξηθεί μέχρι του ποσό της κάλυψης. 

Τέλος, το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, σήμερα με την Δημοσίευση της 

παρούσας πρόσκλησης, έθεσε σε Δημοσιότητα Έκθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 

του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και το 

άρθρο 27 του Ν. 4548/2018. 

 

Γ. Ενημέρωση μετόχων σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει, αναφορικά με τα 

δικαιώματα τους και την Συμμετοχή στην Γ.Σ.:  

Ημερομηνία Καταγραφής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Επαναληπτικής Γενικής 

Συνέλευσης.  

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουλίου 2022 και στην τυχόν 

Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουλίου 2022, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει 

να υφίσταται, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της 

Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουλίου 2022, ήτοι την 13η Ιουλίου 2022. Η απόδειξη της μετοχικής 

ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.  

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία 

Καταγραφής, άλλως δεν μπορεί να συμμετέχει και να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την 

αντίστοιχη συνεδρίαση.  

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 ανάμεσα στην 

Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.  

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.  

 

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.  

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 

αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει 

διαφορετικά για κάθε μέτοχο.  

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση 

γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του σχετικού εγγράφου στα 

γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Κηφισού, αριθμ. 6 στο Αιγάλεω Αττικής, υπόψη 

Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν 

από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής. Κάθε μέτοχος 

μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της 

Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο περιορισμός 

αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που 

εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.  

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.gedsa.gr) το έντυπο 

που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την 

επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής 

του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 5386400.  

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την 

έναρξη της συνεδρίασης της 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. Κατά την έννοια της 

παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο 

αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό 

πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι 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) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής 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, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από 

τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).  



 
 

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) 

τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής 

αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.  

 

Διαδικασία για άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία.  

Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των 

μετόχων στην ψηφοφορία. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας υπολογίζονται για το 

σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν 

παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας  

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην 

ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν 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 ν. 4548/2018, 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 με 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 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την 

αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, 

οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα 

με την παρ. 5 του άρθρου 141 ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα 

οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, με δαπάνη της 

Εταιρείας.  

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν 

περιληφθεί 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, έξι (6) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.  



 
 

(γ) Μετά 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 ημερήσιας 

διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες 

διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα 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 ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας 

παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το 

ίδιο περιεχόμενο.  

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του 

καταβεβλημένου μετοχικού 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 ν. 4548/2018, 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 το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (γ) ως 

άνω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια 

απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η 

Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των 

συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε 

άλλη περίπτωση.  

 



 
 

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες  

Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων και 

σχεδίων αποφάσεων της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, προσερχόμενοι στα γραφεία 

της έδρας της Εταιρείας (οδός Κηφισού, αριθμ. 6, Αιγάλεω) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210 5386400. Τα ως άνω έγγραφα και οι πληροφορίες 

των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, είναι, επίσης, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

της Εταιρείας www.gedsa.gr.  

 

 

Αιγάλεω, 14/06/2022 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

 

http://www.gedsa.gr/

