
1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

α.  ∆ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου  στις Γενικές Συνελεύσεις    

Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος 
εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του Συστήµατος Αϋλων Τίτλων που διαχειρίζεται η 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες 
της Εταιρίας.  
 
Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της 
Εταιρίας µε τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται 
κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε 
τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα 
πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.  
 
Για την τυχόν  Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να 
υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ηµέρας πριν από την ηµεροµηνία 
συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη 
βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να 
περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως 
άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.  
 
Τα αντίστοιχα ισχύουν και την τυχόν Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.   
 
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, 
ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδεια της. Η άσκηση 
των εν λόγω δικαιωµάτων 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 στη Γενική Συνέλευση.  
 
Κάθε µέτοχος δύναται να λάβει µέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε µε 
αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει 
µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση 
ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο µέτοχος 
κατέχει µετοχές, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, 
ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει το µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους 
για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική 
Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους µετόχους µπορεί να ψηφίζει 
διαφορετικά για κάθε µέτοχο.  
 
Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 
Εταιρίας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο 
αυτόν, β) είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης 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, 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, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά 
πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).  
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και 
κοινοποιείται στην Εταιρία µε τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν 
από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 
 Η Εταιρία θα καθιστά διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της (www.nireus.com) εν όψει 
Γενικής Συνέλευσης το έντυπο που χρησιµοποιεί για το διορισµό αντιπροσώπου, το 
οποίο µπορεί επίσης να ζητείται από τα Γραφεία της Εταιρίας (τηλ. 210 –6698335, 
Τοµέας Σχέσεων µε Επενδυτές ). Το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να κατατίθεται 
συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από το µέτοχο στα Γραφεία της Εταιρίας, στη 
διεύθυνση 1o χλµ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και ∆ηµοκρίτου ή να αποστέλλεται 
τηλεοµοιοτυπικώς στον αριθµό (+30) 210 6626998 τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από 
την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να µεριµνά για την 
επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και 
παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας στο τηλ. 210 – 6698335 .  
Η δυνατότητα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα δεν είναι προς 
παρόν διαθέσιµη . 

β.  ∆ικαίωµα  προτίµησης : Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας, που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος, ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα 
µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το νέο 
κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο στους, κατά την εποχή της έκδοσης, µετόχους της 
Εταιρίας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 10 του N. 2190/1920, το δικαίωµα προτίµησης µπορεί να 
περιορισθεί ή καταργηθεί, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που 
λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία 2/3 του µετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 2/3 
των παρόντων ή εκπροσωπούµενων δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε διατάξεις των 
άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/1920.  

γ.  ∆ικαίωµα απόληψης µερίσµατος  : Σύµφωνα µε το Καταστατικό, το ελάχιστο 
µέρισµα που διατίθεται υποχρεωτικά ετησίως από την Εταιρία ισούται µε το ελάχιστο 
ετήσιο µέρισµα που προβλέπεται από το νόµο (άρθρο 45 του κ.ν. 2190/20), το οποίο 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 ανέρχεται σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των 
καθαρών κερδών της Εταιρίας, µετά την απαιτούµενη κράτηση για τη δηµιουργία 
τακτικού αποθεµατικού.  

Το µέρισµα πληρώνεται εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 



Εταιρίας. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται µε δηµοσιεύσεις στον τύπο, 
στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρίας. Τα 
µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία αφ΄ότου κατέστησαν απαιτητά 
παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου.  

δ. ∆ικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης : Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι 
εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων σύµφωνα µε το Καταστατικό και 
διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους 
Μετόχους, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο καταβεβληµένο µµετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας.  

 
ε. ∆ικαίωµα σε αίτηµα το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ηµέρες 
προ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για παροχή συγκεκριµένων 
αιτούµενων πληροφοριών,  για τις υποθέσεις της εταιρίας στο µέτρο που είναι χρήσιµες 
για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Γενικής 
Συνελεύσεως.  
 
στ. ∆ικαίωµα σε αίτηµα για καταχώρηση στα πρακτικά Γ.Σ. ακριβούς περίληψης της 
γνώµης τους.  
 
ζ. ∆ικαίωµα σε λήψη αντιγράφων ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, εκθέσεων 
∆.Σ. και ελεγκτών δέκα (10) ηµέρες προ της Τακτικής Γ.Σ.  
 
η.  ∆ικαίωµα σε ένσταση επί του πίνακα των εχόντων δικαίωµα ψήφου, ο οποίος 
πλέον καταρτίζεται 24 ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, µέχρι και την έναρξη της 
Συνελεύσεως.  
 
θ. ∆ικαίωµα σε αξίωση από την εταιρία σε αποκατάσταση ζηµίας που τυχόν 
υπέστησαν εάν έχει ληφθεί απόφαση Γ.Σ. µε τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε το νόµο ή 
το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από γενική 
συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόµιµα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι 
δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. ( εντός τριών µηνών από την υποβολή του 
πρακτικού στην αρµόδια αρχή ή την καταχώρηση της απόφασης στο Μητρώο)  
 
ι. ∆ικαίωµα σε αξίωση κατά των µελών του διοικητικού συµβουλίου που απορρέουν 
από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων στην περίπτωση που η ζηµία οφείλεται σε 
δόλο των µελών του διοικητικού συµβουλίου. 
 
2.∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  2/100 ΤΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

 
∆ικαίωµα αγωγής για ακύρωση απόφασης Γ.Σ. εφόσον λήφθηκε χωρίς να 
παρασχεθούν οφειλόµενες πληροφορίες που ζητήθηκαν από µετόχους, οι οποίοι και 
ζητούν την ακύρωση ή εφόσον λήφθηκε κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, 
υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα .  
 



3.∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  1/20 ΤΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 
α.∆ικαίωµα σε αίτηµα προς τον Πρόεδρο της Γ.Σ. για αναβολή αποφάσεων Έκτακτης 
ή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για µία φορά,  για 30 µέρες.  
 
β.∆ικαίωµα σε αίτηµα προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας για σύγκληση 
Έκτακτης Γ.Σ. εντός 30 ηµερών  
 
γ. ∆ικαίωµα σε αίτηµα για προσθήκη θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συγκληθείσας 
γενικής συνέλευσης, τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την γενική συνέλευση, µε αιτιολόγηση 
ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση. Η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιεύεται 13 
ηµέρες προ της συνελεύσεως, µε την σχετική αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης.  
 
δ.∆ικαίωµα σε αίτηµα να τεθούν στην διάθεση των µετόχων, τουλάχιστον 6 ηµέρες 
προ της συνελεύσεως, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην 
αρχική ή στην τυχόν αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη. Το αίτηµα πρέπει να υποβληθεί 
7 ηµέρες προ της συνελεύσεως το αργότερα.  
 
ε.∆ικαίωµα σε αίτηµα (εν όψει τακτικής γενικής συνέλευσης) να ανακοινωθούν τα 
ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα 
αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της εταιρίας µε αυτούς.  
 
στ.∆ικαίωµα σε αίτηµα για την λήψη αποφάσεως επί θέµατος της ηµερησίας διάταξης 
γενικής συνελεύσεως δι΄ ονοµαστικής κλήσεως.  
 
ζ.∆ικαίωµα σε εναντίωση στην παροχή ειδικής αδείας από γενική συνέλευση για την 
παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων που εµπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρου 23α 2190/1920, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ίδιο 
άρθρο.  
 
η. ∆ικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το µονοµελές πρωτοδικείο της 
περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της 
εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που 
παραβιάζουν διατάξεις των νόµων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της 
γενικής συνελεύσεως.  
 
θ.∆ικαίωµα εναντίωσης σε παροχή ειδικής αδείας από την γενική συνέλευση µετά 
την σύναψη συµβάσεων, µεταξύ της εταιρίας και των προσώπων που εµπίπτουν στους 
περιορισµούς του άρθρου 23α του 2190/1920 ως ισχύει, οι οποίες εξέρχονται των ορίων 
των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας µε τρίτους.  
 
4.∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  1/10 ΤΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 



α.∆ικαίωµα σε αίτηση έγερσης αξιώσεων κατά των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου που απορρέουν από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων,  η οποία 
στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ασκείται υποχρεωτικά 
εντός έξι µηνών,  εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν µέτοχοι 3 τουλάχιστον µήνες 
προ της αιτήσεως.  
 
β.∆ικαίωµα εναντίωσης σε λήψη απόφασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί 
χορήγησης αµοιβής ή αποζηµίωσης σε Σύµβουλο ( πέραν της αµοιβής επί των κερδών 
ή αµοιβής επί τη βάσει ειδικής σχέσης µισθώσεως εργασίας ή εντολής) .  
 
5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  1/5 ΤΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   
 
α.∆ικαίωµα σε αίτηµα για παροχή στοιχείων στη γενική συνέλευση (τακτική ή 
έκτακτη) επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 
εταιρίας.  
 
β. ∆ικαίωµα εναντίωσης σε σκοπούµενη παραίτηση της εταιρίας από αξιώσεις προς 
αποζηµίωση ή σε συµβιβασµό της εταιρίας επί αξιώσεων κατά µελών ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου , στα πλαίσια Γενικής Συνέλευσης που θα κληθεί να αποφασίσει επί των 
ανωτέρω.  
 
γ. ∆ικαίωµα να ζητήσουν διαχειριστικό έλεγχο από το µονοµελές πρωτοδικείο της 
περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, εφόσον από την όλη πορεία της καθίσταται 
πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή 
και συνετή διαχείριση.   
 
6.∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  1/3 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 
∆ικαίωµα  εναντίωσης στην χορήγηση αδείας από την γενική συνέλευση για την 
σύναψη συµβάσεων, µεταξύ της εταιρίας και των προσώπων που εµπίπτουν στους 
περιορισµούς του άρθρου 23α του 2190/1920 ως ισχύει, οι οποίες εξέρχονται των ορίων 
των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας µε τρίτους.  
 


