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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.
Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της Εταιρίας, και µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, που ελήφθη την 28α Μαϊου 2015, καλούνται οι µέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ στα
γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιηµένων
ετησίων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. της εταιρικής χρήσης
01.01.2014 – 31.12.2014, καθώς και της ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆.Σ προς
την τακτική Γενική Συνέλευση για την ίδια εταιρική χρήση.
2. ∆ιάθεση κερδών.
3. Απαλλαγή των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από
κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τη διαχείριση της κλειόµενης χρήσης 2014.
4. Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση
2014 και προέγκριση αµοιβών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2015.
5. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή και Αναπληρωτή του για την εταιρική χρήση 2015.
6. Παροχή άδειας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, για διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων.
7. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συµβάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
8. Ανακοινώσεις και προτάσεις.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν
και προστέθηκαν αντιστοίχως µε τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρία
ενηµερώνει τους µετόχους για τα ακόλουθα:
I. ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα που εµφανίζονται ως µέτοχοι της Εταιρίας στο ηλεκτρονικό αρχείο των
άυλων µετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία
Συµµετοχών, Εκκαθάρισης ∆ιακανονισµού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ») και στο οποίο
τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας.
Ειδικότερα, η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21η Ιουνίου 2015
(Ηµεροµηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την
ηµέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2015. Σύµφωνα µε το
Νόµο, έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου, µόνο όποιος
φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία Ηµεροµηνία Καταγραφής.
Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης
της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας µε τα αρχεία
αυτής. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε την µετοχική
ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από την
συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 23η Ιουνίου 2015.

Η άσκηση των δικαιωµάτων συµµετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσµευση των
µετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει
την δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί
ανάµεσα στην Ηµεροµηνία Καταγραφής και στην ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
II. ΑΣΚΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (άρθρο 28α Κ.Ν.
2190/1920)
Οι µέτοχοι συµµετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν είτε
αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπων. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3)
αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα, µέτοχοι της Εταιρίας, µετέχουν στη Γενική Συνέλευση
ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο µέτοχος κατέχει
µετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών,
ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει τον εν λόγω µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς
αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη
Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει
διαφορετικά για κάθε µέτοχο.
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται
στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο µέχρι την 23η Ιουνίου 2015.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µετόχου µε τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920
ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδεια της.
Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της (www.bitros.gr) το έντυπο που
δύναται να χρησιµοποιηθεί από τους µετόχους για το διορισµό αντιπροσώπου, ενώ θα
διατίθεται και από το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας. Το έντυπο αυτό,
προσηκόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από το µέτοχο ή το νόµιµο εκπρόσωπο
µετόχου, αποστέλλεται µε fax (210-5596346) ή κατατίθεται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης
Μετόχων της Εταιρίας (Λ. ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής), τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες
πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το
αργότερο µέχρι την 23η Ιουνίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να επικοινωνούν µε το Τµήµα
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη κ. Μαίρη Πλέντη, Τηλ. Επικοινωνίας: 2105509000).
III. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 & 5 Κ.Ν.
2190/1920)
1) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην
ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέµατα, εφόσον η σχετική
αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν
από την 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, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των
µετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.bitros.gr) µαζί µε την αιτιολόγηση ή το
σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στα
άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
2)

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 παρ. 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 αναθεωρηµένα ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική
αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.
3) Μετά από αίτηση µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ηµέρες πριν από την 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. Επίσης, µε
αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν του ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη
Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά τη τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε
κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ∆ιευθυντές της Εταιρίας, καθώς και
κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρίας
µε αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να
αρνηθεί τη παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά.
4) Μετά από αίτηση των µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληρoφορίες για την πορεία των
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Επισηµαίνεται ότι για την άσκηση όλων των δικαιωµάτων που αναφέρονται στη παρούσα
Πρόσκληση, 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.
IV.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το πλήρες κείµενο των σχεδίων αποφάσεων, των εγγράφων και πληροφοριών που
προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του Κ.Ν. 2910/1920 «περί ανωνύµων
εταιριών», θα διατίθεται σε έγχαρτη µορφή από το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της
Εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής, Υπεύθυνη κ. Μαίρη Πλέντη, τηλ.
Επικοινωνίας: 210-5509000.
V.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιριών» θα
διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bitros.gr
Ασπρόπυργος, 28 Μαίου 2015
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

