ΠΡΟΚΛΗΗ
Πξνο ηνπο θ.θ. Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
"ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ"
θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν “INTRACOM HOLDINGS” (ε «Δηαηξεία»)
Αξηζκόο Γ.Δ.ΜΗ. 303201000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 13906/06/Β/86/20)
ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε
ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
απηήο, θαινύληαη νη θ.θ. Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ 25ε επηεκβξίνπ 2015,
εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10.00 π.κ. ζην Β’ θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηεο Δηαηξείαο ζηελ Παηαλία Αηηηθήο
(19o ρικ. Λεσθ. Μαξθνπνύινπ, θηίξην Β7, 3νο όξνθνο), γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ απόθαζε επί ησλ
αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο :
Θέματα Ημερήσιας Γιάταξης
1. Έγθξηζε ζπκβάζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα λνκηθά πξόζσπα
2. Αλαθνίλσζε ηεο εθινγήο λένπ Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέληνο
3. Δπηθύξσζε ηεο εθινγήο λένπ Μέινπο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο
4. Γηάθνξεο Αλαθνηλώζεηο
ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαηηνύκελεο εθ ηνπ Νόκνπ απαξηίαο γηα ηελ ιήςε απόθαζεο επί ησλ σο άλσ
ζεκάησλ ηεο Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο, ε επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε ζα ζπλέιζεη ηελ 6ε Οθησβξίνπ 2015, εκέξα
Σξίηε θαη ώξα 10.00 π.κ. ζηνλ ίδην ρώξν, ρσξίο ηε δεκνζίεπζε λεόηεξεο Πξόζθιεζεο. Σα ζέκαηα ηεο
Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο ηεο επαλαιεπηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο αλσηέξσ Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζα είλαη ηα
σο άλσ αλαθεξόκελα, κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα επί ησλ νπνίσλ ζα έρεη θαηαζηεί δπλαηή ε ιήςε απόθαζεο.
ύκθσλα κε ην άξζξν 26 παξ. 2β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3884/2010
θαη ηζρύεη, ε Δηαηξεία ελεκεξώλεη ηνπο κεηόρνπο γηα ηα αθόινπζα :
Α.

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΦΗΦΟΤ

ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνύηαη λα ζπκκεηάζρεη όπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηνπ
πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε " Διιεληθό Κεληξηθό Απνζεηήξην Σίηισλ Αλώλπκε Δηαηξεία"
(ΔΛ. Κ.Α.Σ.), ζην νπνίν ηεξνύληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξείαο.
Η απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ
θνξέα ή, ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ ελ ιόγσ θνξέα.
Η ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ 20.09.2015 (Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο), ήηνη θαηά ηελ
έλαξμε ηεο πέκπηεο (5εο) εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 25.09.2015,
θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηόηεηα πξέπεη λα
πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγόηεξν ηελ 22.09.2015, ήηνη ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο.

Γηα ηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε, ε ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο
2.10.2015, ήηνη ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο επαλαιεπηηθήο ζπλεδξίαζεο (εκεξνκελία
θαηαγξαθήο επαλαιεπηηθήο ζπλεδξίαζεο), ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε
ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηόηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγόηεξν ηελ 3.10.2015, ήηνη ηελ ηξίηε
εκέξα πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηεο σο άλσ Γεληθήο πλέιεπζεο.
Έλαληη ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη όηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κόλνλ όπνηνο
θέξεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ θαηά ηελ αληίζηνηρε Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο. ε πεξίπησζε κε
ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ν ελ ιόγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή
πλέιεπζε κόλν κεηά από άδεηά ηεο.
Η άζθεζε ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ (ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ) δελ πξνϋπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπ
δηθαηνύρνπ, νύηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα πώιεζεο θαη
κεηαβίβαζεο απηώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ Ηκεξνκελία Καηαγξαθήο θαη ζηελ
εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Β.

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ

(α) Με αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ,
ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ππνρξενύηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο πξόζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κέρξη ηελ 10.09.2015,
δει. δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε. Η αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξόζζεησλ
ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην απόθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε
Γεληθή πλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ε
πξνεγνύκελε εκεξήζηα δηάηαμε, ζηηο 12.09.2015, δει. δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηαπηόρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, καδί κε
ηελ αηηηνιόγεζε ή ην ζρέδην απόθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί από ηνπο κεηόρνπο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην
άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Με αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ,
ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 19.09.2015, ήηνη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηε αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε
εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κέρξη ηελ 18.09.2015, δει. επηά
(7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
(γ) Μεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία κέρξη ηηο 19.09.2015, δει. πέληε
(5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα
παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνύκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην
κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν
Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο
αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηόρσλ κε ην
ίδην πεξηερόκελν. Τπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ δελ πθίζηαηαη όηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη
ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ.

(δ) Μεηά από αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία κέρξη ηηο 19.09.2015, δει. πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο
εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Σν
Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο
αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο γηα ηπρόλ άζθεζε δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ησλ κεηόρσλ
ηζρύνπλ θαη ζε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.
ε όιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο νη αηηνύληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλύνπλ ηε κεηνρηθή
ηνπο ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο. Σέηνηα
απόδεημε απνηειεί θαη ε πξνζθόκηζε βεβαίσζεο από ην θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνύληαη νη νηθείεο θηλεηέο αμίεο ή
ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε θνξέα θαη Δηαηξείαο.
Γ.

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΦΗΦΟΤ ΜΔΧ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ

Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζώπσο, είηε κέζσ αληηπξνζώπσλ. Κάζε
κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Ννκηθά πξόζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε
νξίδνληαο σο εθπξνζώπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξόζσπα. Ωζηόζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο
Δηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ινγαξηαζκνύο αμηώλ, ν πεξηνξηζκόο απηόο δελ
εκπνδίδεη ηνλ ελ ιόγσ κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνύο αληηπξνζώπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ
θάζε ινγαξηαζκό αμηώλ ζε ζρέζε κε ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αληηπξόζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζνηέξνπο
κεηόρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν.
Ο αληηπξόζσπνο κεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηόρνπο γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξόζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ
αληηπξνζσπεπόκελνπ κεηόρνπ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα πξνθύπηεη ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ ηδίσο όηαλ ν αληηπξόζσπνο:
α)

είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθό πξόζσπν ή νληόηεηα ε νπνία

ειέγρεηαη από ην κέηνρν απηόλ,
β)

είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί

ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν ν νπνίνο αζθεί
ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο,
γ)

είλαη ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή

άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο,
δ)

είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε έλα από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο

πεξηπηώζεηο (α) έσο (γ).
Ο δηνξηζκόο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζώπνπ ηνπ κεηόρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δηαηξεία κε
ηνπο ίδηνπο ηύπνπο, ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
Η Δηαηξεία έρεη θαηαζηήζεη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.intracom.com) ην έληππν πνπ ρξεζηκνπνηεί
γηα ην δηνξηζκό αληηπξνζώπνπ. Σν ελ ιόγσ έληππν θαηαηίζεηαη ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ην
κέηνρν ζην Σκήκα Δμππεξέηεζεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε δηεύζπλζε: 19ν ρηι. Λεσθ. Μαξθνπνύινπ, 190 02

Παηαλία, ή απνζηέιιεηαη ηειενκνηνηππηθώο ζην fax 210 667 4001, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ
εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ο δηθαηνύρνο θαιείηαη λα κεξηκλά γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνύο
απνζηνιήο ηνπ εληύπνπ δηνξηζκνύ αληηπξνζώπνπ θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ από ηελ Δηαηξεία, θαιώληαο ζην
ηειέθσλν: 210 667 4451 (Σκήκα Δμππεξέηεζεο κεηόρσλ).
Σν Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο παξόηη πξνβιέπεη ηε δπλαηόηεηα εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρήο ησλ κεηόρσλ ζηε
ςεθνθνξία, δελ έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο ειάρηζηεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ςεθίδνληνο κεηόρνπ θαζώο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο
ειεθηξνληθήο ή άιιεο ζύλδεζεο.
Γ.

ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΑΙ ΔΓΓΡΑΦΑ

Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζα δηαηίζεληαη
ζε έγραξηε κνξθή ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο (19ν ρηι. Λεσθ. Μαξθνπνύινπ, 190 02 Παηαλία) από
ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο κεηόρσλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο
(www.intracom.com).
Παηαλία, 4 επηεκβξίνπ 2015
ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

