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Π  Ρ  Ο    Κ  Λ  Η    Η 

(ςυνταγείςα ςφμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018) 

 

Σων μετόχων τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΙΛΤΔΑ 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» 

και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», 

ςε Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 83563402000 

__________________________________ 

 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΙΛΤΔΑ 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξισ 

για λόγουσ ςυντομίασ ωσ «Εταιρεία»), καλεί ςφμφωνα με τον νόμο και το Καταςτατικό τουσ 

κ.κ. μετόχουσ τθσ Εταιρείασ ςε Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθν 1η Ιουλίου 2022, 

ημζρα Παραςκευή και ώρα 17:00, ςτα γραφεία τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ που βρίςκονται 

ςτο Διμο Ακθναίων Αττικισ, επί τθσ οδοφ Αδριανείου αρικ. 29, για ςυηιτθςθ και λιψθ 

αποφάςεων επί των παρακάτω κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ:  

 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΕΩ 

Θζμα 1ο: Τποβολι προσ ζγκριςθ των ετθςίων Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων 

που αφοροφν ςτθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 (01.01.2021-31.12.2021) κακϊσ και 

τθσ ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ για τθν εν λόγω χριςθ. 

Θζμα 2ο: Τποβολι προσ ζγκριςθ τθσ ετιςιασ Εκκζςεωσ Διαχειρίςεωσ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ Εκκζςεωσ των Ελεγκτϊν για τισ ετιςιεσ 

Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ που αφοροφν ςτθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 

(01.01.2021-31.12.2021). 

Θζμα 3ο: Τποβολι και παρουςίαςθ τθσ ετιςιασ Εκκζςεωσ Πεπραγμζνων τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου για τθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 (01.01.2021-31.12.2021). 

Θζμα 4ο: Ζγκριςθ διακζςεωσ (διανομισ) αποτελεςμάτων εταιρικισ χριςεωσ 2021 

(01.01.2021-31.12.2021) και λιψθ αποφάςεωσ περί μθ διανομισ (καταβολισ) 

μερίςματοσ. 

Θζμα 5ο: Ζγκριςθ τθσ ςυνολικισ διαχείριςθσ και απαλλαγι των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν-

Λογιςτϊν τθσ Εταιρείασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα τθσ 

κλειόμενθσ εταιρικισ χριςεωσ 2021 (01.01.2021-31.12.2021), κακϊσ και για τισ ετιςιεσ 

Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εν λόγω χριςεωσ. 

Θζμα 6ο: Εκλογι Ελεγκτικισ Εταιρείασ από το Δθμόςιο Μθτρϊο για τον 

υποχρεωτικό ζλεγχο των ετθςίων και εξαμθνιαίων Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων 
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για τθν τρζχουςα εταιρικι χριςθ 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και κακοριςμόσ τθσ 

αμοιβισ αυτισ. 

Θζμα 7ο: Ζγκριςθ καταβλθκειςϊν αμοιβϊν, μιςκϊν και αποηθμιϊςεων προσ τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τισ παραςχεκείςεσ από αυτά υπθρεςίεσ κατά τθν 

κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 (01.01.2021-31.12.2021). 

Θζμα 8ο: Τποβολι προσ ςυηιτθςθ και ψιφιςθ από τθν Ετιςια Σακτικι Γενικι 

υνζλευςθ τθσ Ζκκεςθσ Αποδοχϊν τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ χριςεωσ 2021 (01.01.2021-

31.12.2021), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 112 του ν. 4548/2018, όπωσ ιςχφει. 

Θζμα 9ο: Κακοριςμόσ - προζγκριςθ αμοιβϊν, μιςκϊν και αποηθμιϊςεων των μελϊν 

του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν τρζχουςα εταιρικι χριςθ 2022 (01.01.2022- 

31.12.2022), και παροχι άδειασ για προκαταβολι τθσ αμοιβισ ςτα ωσ άνω πρόςωπα για 

το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν επόμενθ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ  του άρκρου 109 του ν. 4548/2018, όπωσ ιςχφει. 

Θζμα 10ο: Επικφρωςθ κατάργθςθσ καταρτιςκζντοσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και 

προςϊπων του άρκρου 99 του ν. 4548/2018 ςυμβολαιογραφικοφ προςυμφϊνου αγοράσ 

ακινιτου.  

Θζμα 11ο: Ανακοίνωςθ προσ τθν ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθσ εκλογισ νζου 

ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςε αντικατάςταςθ 

παραιτθκζντοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 

των άρκρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και λιψθ αποφάςεωσ περί τθσ 

αποδόςεωσ τθσ ιδιότθτασ του ανεξαρτιτου μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ για το χρονικό 

διάςτθμα μζχρι τθ λιξθ τθσ κθτείασ του υφιςτάμενου Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

Θζμα 12ο:  Παροχι εγκρίςεωσ-αδείασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 98 παρ. 

1 του ν. 4548/2018, όπωσ ιςχφει, προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τουσ 

Διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ για τθ διενζργεια πράξεων που υπάγονται ςτουσ 

επιδιωκόμενουσ από τθν Εταιρεία ςκοποφσ και για τθν ςυμμετοχι τουσ ςε εταιρείεσ 

επιδιϊκουν όμοιουσ, ςυναφείσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ. 

Θζμα 13ο: Τποβολι και παρουςίαςθ τθσ Εκκζςεωσ των ανεξάρτθτων μθ 

εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 

(01.01.2021-31.12.2021), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 5 του ν. 

4706/2020. 

 

ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ τθσ απαιτοφμενθσ εκ του νόμου απαρτίασ για τθν λιψθ 

αποφάςεωσ επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ, θ Επαναλθπτικι Ετιςια Σακτικι 

Γενικι υνζλευςθ κα ςυνζλκει τθν 8η Ιουλίου 2022, ημζρα Παραςκευή και ώρα 17:00 ςτον 

ίδιο χϊρο, με τα ίδια κζματα θμερθςίασ διατάξεωσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 

παρ. 2 του άρκρου 130 του ν. 4548/2018, όπωσ ιςχφει. θμειϊνεται ότι για τθν εν λόγω 

Επαναλθπτικι Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ δεν κα δθμοςιευκεί νζα πρόςκλθςθ.  
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φμφωνα με τα άρκρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπωσ ιςχφει, θ 

Εταιρεία ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ για τα ακόλουκα: 

 

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΤ 

Κάκε μετοχι παρζχει δικαίωμα μίασ (1) ψιφου. τθν Ετιςια Σακτικι Γενικι 

υνζλευςθ, αρχικι ι τυχόν Επαναλθπτικι, δικαιοφνται να ςυμμετζχουν και να ψθφίηουν 

μόνο τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ζχουν τθ μετοχικι ιδιότθτα κατά τθν ζναρξθ τθσ 

πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ πριν από τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ιτοι 

κατά τθν 26.06.2022 (ημερομηνία καταγραφήσ). Η ωσ άνω θμερομθνία καταγραφισ ιςχφει 

και ςτθν περίπτωςθ τθσ εξ αναβολισ ι τυχόν Επαναλθπτικισ Γενικισ υνζλευςθσ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι θ εξ αναβολισ ι θ επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ δεν απζχει περιςςότερεσ 

από τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία καταγραφισ (άρκρο 124 παρ. 6 του ν. 

4548/2018).  

 

Ζναντι τθσ Εταιρείασ κεωρείται μζτοχοσ που δικαιοφται να ςυμμετάςχει ςτθν Ετιςια 

Σακτικι Γενικι υνζλευςθ και να αςκιςει το δικαίωμα ψιφου ο εγγεγραμμζνοσ κατά τθν 

θμερομθνία καταγραφισ ςτο φςτθμα Άυλων Σίτλων (.Α.Σ.) τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με 

τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟ ΣΙΣΛΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 

(ΕΛ.Κ.Α.Σ.) ι ο ταυτοποιοφμενοσ ωσ τζτοιοσ βάςει τθσ ςχετικισ θμερομθνίασ μζςω 

εγγεγραμμζνων διαμεςολαβθτϊν ι άλλων διαμεςολαβθτϊν τθρουμζνων των διατάξεων 

τθσ νομοκεςίασ (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2018/1212) 

ωσ και του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ Ελλθνικό Κεντρικό Αποκετιριο Σίτλων (ΦΕΚ Βϋ 

1007/16.03.2021). 

Η απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ γίνεται με κάκε νόμιμο μζςο και πάντωσ βάςει 

ενθμζρωςθσ που λαμβάνει θ Εταιρεία μζχρι και πριν τθν ζναρξθ διεξαγωγισ τθσ Γενικισ 

υνζλευςθσ από τθν ΕΛ.Κ.Α.Σ. ι μζςω των ςυμμετεχόντων και εγγεγραμμζνων 

διαμεςολαβθτϊν ςτο Κεντρικό Αποκετιριο Σίτλων ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ. Μζτοχοσ 

μπορεί να ςυμμετάςχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ βάςει επιβεβαιϊςεων ι ειδοποιιςεων των 

άρκρων 5 και 6 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2018/1212 που παρζχονται από τον διαμεςολαβθτι, 

εκτόσ αν θ υνζλευςθ αρνθκεί τθ ςυμμετοχι αυτι για ςπουδαίο λόγο που δικαιολογεί τθν 

άρνθςι τθσ τθρουμζνων των κείμενων διατάξεων (άρκρο 19 παρ. 1 του ν. 4569/2018, 

άρκρο 124 παρ. 5 του ν. 4548/2018). 

θμειϊνεται ότι θ άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων (ςυμμετοχισ και ψιφου) δεν 

προχποκζτει τθν δζςμευςθ των μετοχϊν του δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ 

διαδικαςίασ, θ οποία περιορίηει τθν δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ αυτϊν κατά το 

χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν θμερομθνία καταγραφισ και ςτθν 

θμερομθνία τθσ Ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ. 
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Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ   

(α) Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου 

μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ υποχρεοφται να εγγράψει 

ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ Ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ πρόςκετα κζματα, αν θ 

ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο μζχρι τθν 16.06.2022, δηλ. δζκα πζντε 

(15) τουλάχιςτον ημζρεσ πριν από την Ετήςια Σακτική Γενική υνζλευςη. Η αίτθςθ για τθν 

εγγραφι πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από 

ςχζδιο απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθ Γενικι υνζλευςθ και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια 

διάταξθ δθμοςιοποιείται  κατά τον ίδιο τρόπο όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, 

μζχρι τθν 18.06.2022, δηλ. δζκα τρεισ (13) ημζρεσ πριν από την ημερομηνία τησ Ετήςιασ 

Σακτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ και ταυτόχρονα τίκεται ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτο 

διαδικτυακό τόπο τθσ Εταιρείασ (ιδ. κατωτζρω), μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι το ςχζδιο 

απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από τουσ μετόχουσ κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 του 

άρκρου 123 του ν. 4548/2018, όπωσ ιςχφει. 

(β) Μζτοχοι που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 

κεφαλαίου ζχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ςχζδια αποφάςεων για κζματα που 

περιλαμβάνονται ςτθν αρχικι ι τθν τυχόν ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ τθσ Ετιςιασ 

Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ. Η ςχετικι αίτθςθ πρζπει να περιζλκει ςτο Διοικθτικό 

υμβοφλιο μζχρι τθν 24.06.2022, δηλ. επτά (7) τουλάχιςτον ημζρεσ πριν από την 

ημερομηνία τησ Ετήςιασ Σακτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ, τα δε ςχζδια αποφάςεων τίκενται 

ςτθ διάκεςθ των μετόχων κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 123 του ν. 4548/2018, 

μζχρι τθν 25.06.2022, δηλ. ζξι (6) τουλάχιςτον ημζρεσ πριν από την ημερομηνία τησ 

Ετήςιασ Σακτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ. 

(γ) Υςτερα από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου που υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία μζχρι 

τθν 25.06.2022, δηλ. πζντε (5) τουλάχιςτον πλήρεισ ημζρεσ πριν από την Ετήςια Σακτική 

Γενική υνζλευςη, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ 

τισ αιτοφμενεσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ, ςτο μζτρο που 

αυτζσ είναι ςχετικζσ με τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Τποχρζωςθ παροχισ 

πλθροφοριϊν δεν υφίςταται, όταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ιδθ ςτο 

διαδικτυακό τόπο τθσ Εταιρείασ, ιδίωσ με τθ μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων. Επίςθσ, με 

αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 

κεφαλαίου, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να ανακοινϊνει ςτθ Γενικι υνζλευςθ τα  

ποςά που, κατά τθν τελευταία διετία, καταβλικθκαν ςε κάκε μζλοσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου ι τουσ διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ κακϊσ και κάκε παροχι προσ τα πρόςωπα 

αυτά από οποιαδιποτε αιτία ι ςφμβαςθ τθσ Εταιρείασ με αυτοφσ. ε όλεσ τισ παραπάνω 

περιπτϊςεισ το Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για 

αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Σζτοιοσ λόγοσ μπορεί να 

είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων ςτο Διοικθτικό 

υμβοφλιο, ςφμφωνα με τα άρκρα 79 ι 80 του ν. 4548/2018. τισ περιπτϊςεισ τθσ 
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παροφςασ παραγράφου το Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ 

μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 

(δ) Υςτερα από αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα δζκατο (1/10) του 

καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, θ οποία υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία μζχρι τθν 

25.06.2022, δηλ. πζντε (5) τουλάχιςτον πλήρεισ ημζρεσ πριν από την Ετήςια Σακτική 

Γενική υνζλευςη, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ 

πλθροφορίεσ για τθν πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ 

Εταιρείασ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για 

αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Σζτοιοσ λόγοσ μπορεί να 

είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων ςτο Διοικθτικό 

υμβοφλιο, ςφμφωνα με τα άρκρα 79 ι 80 του ν. 4548/2018, εφόςον τα αντίςτοιχα μζλθ 

του Διοικθτικοφ υμβουλίου ζχουν λάβει τθ ςχετικι πλθροφόρθςθ κατά τρόπο επαρκι.      

(ε) Υςτερα από αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του 

καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, θ ψθφοφορία ςε κάποιο κζμα ι κζματα τθσ 

θμερθςίασ διατάξεωσ ενεργείται με φανερι ψθφοφορία.  

ε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ οι αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν να αποδεικνφουν τθ 

μετοχικι τουσ ιδιότθτα και, εκτόσ από τθν περίπτωςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 6 του 

άρκρου 141 του ν. 4548/2018, τον αρικμό των μετοχϊν που κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του 

ςχετικοφ δικαιϊματοσ.  

Η απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ μπορεί να γίνεται με κάκε νόμιμο μζςο και πάντωσ 

βάςει ενθμζρωςθσ που λαμβάνει θ Εταιρεία από τθν Ανϊνυμθ Εταιρεία με τθν επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟ ΣΙΣΛΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Σ.), εφόςον 

παρζχει υπθρεςίεσ μθτρϊου, ι μζςω των ςυμμετεχόντων και εγγεγραμμζνων 

διαμεςολαβθτϊν ςτο κεντρικό αποκετιριο τίτλων ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ. 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΨΗΦΟΤ ΜΕΩ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ      

Ο μζτοχοσ ςυμμετζχει ςτθν Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ και ψθφίηει είτε 

αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπου. Κάκε μζτοχοσ μπορεί να διορίηει μζχρι τρεισ (3) 

αντιπροςϊπουσ. Νομικά πρόςωπα μετζχουν ςτθ Γενικι υνζλευςθ ορίηοντασ ωσ 

εκπροςϊπουσ τουσ μζχρι τρία (3) φυςικά πρόςωπα. Ωςτόςο, αν ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ 

τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε περιςςότερουσ του ενόσ λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο 

περιοριςμόσ αυτόσ δεν εμποδίηει τον εν λόγω μζτοχο να ορίηει διαφορετικοφσ 

αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ που εμφανίηονται ςτον κάκε λογαριαςμό αξιϊν ςε ςχζςθ με 

τθ Γενικι υνζλευςθ. Η παροχι πλθρεξουςιότθτασ είναι ελεφκερα ανακλθτι. 

Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςότερουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά 

για κάκε μζτοχο.  

Ο αντιπρόςωποσ ψθφίηει, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του μετόχου, αν υφίςτανται. Συχόν 

μθ ςυμμόρφωςθ του αντιπροςϊπου με τισ οδθγίεσ που ζχει λάβει, δεν επθρεάηει το κφροσ 

των αποφάςεων τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ακόμθ και αν θ ψιφοσ του αντιπροςϊπου ιταν 

αποφαςιςτικι για τθν επίτευξθ τθσ πλειοψθφίασ. 
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Ο αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Εταιρεία, πριν από τθν 

ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ, κάκε ςυγκεκριμζνο 

γεγονόσ, το οποίο μπορεί να είναι χριςιμο ςτουσ μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του 

κινδφνου να εξυπθρετιςει ο αντιπρόςωποσ άλλα ςυμφζροντα πλθν των ςυμφερόντων του 

μετόχου. Κατά τθν ζννοια τθσ παροφςασ παραγράφου, μπορεί να προκφπτει ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων ιδίωσ όταν ο αντιπρόςωποσ:  

(α) είναι μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ι άλλο νομικό πρόςωπο ι 

οντότθτα θ οποία ελζγχεται από το μζτοχο αυτόν,  

(β) είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι εν γζνει τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ ι 

μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που 

ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ,  

(γ) είναι υπάλλθλοσ ι ελεγκτισ τθσ Εταιρείασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ 

Εταιρείασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ 

αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ,  

(δ) είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα των 

περιπτϊςεων αϋ ζωσ γϋ.  

Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ ι αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου ι αντιπροςϊπου του 

μετόχου γίνονται εγγράφωσ ι με θλεκτρονικά μζςα και υποβάλλονται ςτθν Εταιρεία 

ςαράντα οκτϊ (48) τουλάχιςτον ϊρεσ πριν από τθν οριςκείςα θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ 

Ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ (δθλαδι το αργότερο μζχρι τθν 29.06.2022 και ϊρα 

17:00) ι, ςε περίπτωςθ μετόχων που ταυτοποιοφνται μζςω διαμεςολαβθτϊν, μζςω 

επιβεβαιϊςεων ι ειδοποιιςεων των άρκρων 5 και 6 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2018/1212 που 

παρζχονται από τουσ διαμεςολαβθτζσ.  

Η Εταιρεία ζχει καταςτιςει διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (http://www.ilyda.com) το 

ζντυπο που χρθςιμοποιεί για το διοριςμό εκπροςϊπου ι αντιπροςϊπου. Σο εν λόγω 

ζντυπο κατατίκεται ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από το μζτοχο ςτο Σμιμα 

Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων και Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων τθσ Εταιρείασ (Αδριανείου 29, Ακινα, 

Σ.Κ. 11525) ι αποςτζλλεται τθλεομοιοτυπικϊσ ςτο fax +30 210-6705050 ςαράντα οκτϊ (48) 

τουλάχιςτον ϊρεσ πριν από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ 

υνζλευςθσ, δθλαδι το αργότερο μζχρι τθν 29.06.2022 και ϊρα 17:00.  

Ο μζτοχοσ καλείται να μεριμνά για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτυχοφσ αποςτολισ του 

εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και τθσ παραλαβισ του από τθν Εταιρεία, καλϊντασ για 

το ςκοπό αυτό κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο τθλζφωνο +30 210-6705000. 

 

Δ. ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  

Οι πλθροφορίεσ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 123 του ν. 4548/2018 και ςυγκεκριμζνα 

θ Πρόςκλθςθ για τθ ςφγκλθςθ τθσ Ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων, ο 

ςυνολικόσ αρικμόσ των μετοχϊν και των δικαιωμάτων ψιφου που οι μετοχζσ 

ενςωματϊνουν κατά τθν θμερομθνία τθσ Πρόςκλθςθσ, το ζντυπο που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για τον διοριςμό εκπροςϊπου ι αντιπροςϊπου για τθν ςυμμετοχι του ςτθ 

http://www.ilyda.com/
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Γενικι υνζλευςθ, τα ςχζδια αποφάςεων για το ςφνολο των κεμάτων τθσ προτεινόμενθσ 

θμερθςίασ διατάξεωσ, κακϊσ και τα ζγγραφα που πρόκειται να υποβλθκοφν ςτθ Γενικι 

υνζλευςθ, είναι διακζςιμα ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ 

(http://www.ilyda.com) και ςε ζγχαρτθ μορφι ςτο Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων και 

Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων τθσ Εταιρείασ (Αδριανείου 29, Ακινα, Σ.Κ. 11525).    

 

Ακινα, 10  Ιουνίου 2022 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο  


