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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 757001000 

(η «Εταιρεία») 

σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο 

κατόπιν αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 14ης Απριλίου 

2022, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2α  

Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας 

στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως 

της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα 

πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 

την 8η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο.  

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του 

COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων 

της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των 

επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, παροτρύνει τους 

Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη γενική 

συνέλευση και επισημαίνει ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων 

προς τούτο. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επισημαίνει ότι:  

(α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η 

ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο 

απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης 

στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των 

εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους 

εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη 

διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων 

επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να 

επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο (+30)2106877436 ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ir@mytilineos.gr. 

(β) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση και από απόσταση με 

ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία είτε 

πριν είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 

(γ) Η διαδικασία της συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα και δεν 

θα ακολουθήσει δεξίωση των παρισταμένων.  

(δ) Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην 

των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής 

χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, των σχετικών εκθέσεων του 

διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης 

εταιρικής διακυβέρνησης.  

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 

31.12.2021, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και 

χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης. 

3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του 

ν.4548/2018 για τη χρήση 2021. 
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4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της 

Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021. 

5. Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των 

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 

2021 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. 

6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 

01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

για τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021. 

7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και 

καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών. 

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση:  

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση έχει κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας 

που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την 28η Μαΐου 2022 (ημερομηνία 

καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ 

αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδομένου ότι η εξ αναβολής ή 

επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από 

την ημερομηνία καταγραφής κατ’ άρθρο 124 παρ. 6 του νόμου 4548/2018. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα 

πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 4548/2018.  

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου 

στην γενική συνέλευση ο εγγεγραμμένος κατά την  ημερομηνία καταγραφής στο 

Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό 

Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως 

τέτοιος κατά τη σχετική ημερομηνία μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή 

άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/18, 

ν.4569/2019, ν.4706/20, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και του 

Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων 

(ΦΕΚΒ΄/1007/16.03.2021). 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει 

ενημέρωσης, που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ, εφόσον 

παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων 

διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, βάσει επιβεβαιώσεων ή 

ειδοποιήσεων των άρθρων 3, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, που 

παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη 

συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων 

των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19, παρ.1, ν.4569/2018 και άρθρο 124, παρ., 

ν.4548/2018). 

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 όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω 

και στην οικεία γενική συνέλευση.  

ΙΙ. Οδηγίες για την αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση: 

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση μπορούν να 

ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να 

διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική 

συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, 
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αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, 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 την γενική συνέλευση. Ο 

μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές 

συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου 

με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής 

συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την 

επίτευξη της πλειοψηφίας. 

Έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι 

διαθέσιμα στους μετόχους στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: 

www.mytilineos.gr και, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα 

έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας 

(οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι Αττικής, τηλ. (+30)2106877436), τα οποία, 

εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει, η Εταιρεία αποστέλλει χωρίς χρέωση. 

Έγγραφα για το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του 

εκπροσώπου του μετόχου υποβάλλονται στα γραφεία της Εταιρείας (οδός 

Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι Αττικής, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Μετόχων) ή μέσω fax στο (+30)2106877400 ή μέσω αποστολής 

μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@mytilineos.gr, σαράντα οκτώ 

(48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης 

της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 31η Μαΐου 2022 και ώρα 

13:00. 

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 άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται 

από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της 

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 των περιπτώσεων α’ 

έως γ’. 

III. Οδηγίες για τη συμμετοχή (αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου) 

στη γενική συνέλευση από απόσταση ή/και άσκησης του δικαιώματος 

ψήφου πριν τη γενική συνέλευση 

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ανωτέρω για τον διορισμό ή την ανάκληση ή 

την αντικατάσταση αντιπροσώπου, κάθε δικαιούχος μέτοχος, προκειμένου να 

συμμετάσχει από απόσταση στη γενική συνέλευση, οφείλει να συμπληρώσει και 

να υποβάλει στην Εταιρεία «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση 

αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από απόσταση», η οποία είναι 

διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.mytilineos.gr 

και υποβάλλεται στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι 

Αττικής, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στο 

(+30)2106877400 ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση ir@mytilineos.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν 

από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, ήτοι 

μέχρι την 31η Μαΐου 2022 και ώρα 13:00. Ο κάθε δικαιούχος μέτοχος καλείται 

http://www.mytilineos.gr/
http://www.mytilineos.gr/
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να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της «Δήλωσης 

Συμμετοχής - Εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από 

απόσταση» και λήψης της από την Εταιρεία καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης 

Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. (+30)2106877436). 

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλούν 

αμελλητί στο μέτοχο ή στον οριζόμενο κατά τα ανωτέρω αντιπρόσωπό του  οδηγίες 

για την παρακολούθηση ή/και διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της 

γενικής συνέλευσης. 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) επιθυμεί να ψηφίσει 

επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πριν από τη γενική συνέλευση, δύναται 

να συμπληρώσει το «Έντυπο Ψηφοφορίας», το οποίο είναι διαθέσιμο στο 

διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.mytilineos.gr και να το 

υποβάλει στην Εταιρεία μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση ir@mytilineos.gr, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν 

από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 

13:00. Διευκρινίζεται ότι κάθε μέτοχος δύναται να ψηφίσει είτε πριν τη 

συνέλευση είτε κατά τη διάρκεια αυτής. 

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) δύναται να παρακολουθήσει τη 

συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης (και να συμμετάσχει στην ψηφοφορία), από 

απόσταση, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, από την έναρξή της, ώρα 13:00 της 

2ας Ιουνίου 2022 έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό 

σύνδεσμο (link) που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει 

δηλώσει στη «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στη Γενική 

Συνέλευση από απόσταση». Κάθε δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) δύναται 

επίσης να απευθυνθεί στη γενική συνέλευση, υποβάλλοντας ερωτήσεις είτε 

εγγράφως μέχρι σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα 

ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ήτοι μέχρι την 31η Μαΐου 2022 

και ώρα 13:00) στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι 

Αττικής, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων), ή μέσω fax στο 

(+30)2106877400, ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ir@mytilineos.gr, είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων.  

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση θα έχει ως επίσημη γλώσσα την ελληνική, ενώ για 

τους συμμετέχοντες από απόσταση θα υπάρχει διαθέσιμη και διερμηνεία στην 

αγγλική γλώσσα. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και εν γένει τα 

πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 127 του  νόμου 4548/2018, 

δύνανται να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα 

ανωτέρω. 

ΙV. Δικαιώματα μειοψηφίας: 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, 

ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα 

δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 

του νόμου 4548/2018: 

i) Παράγραφος 2 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Με αίτηση μετόχων που 

εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό 

συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής 

συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση 

περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δέκα πέντε (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 του 

νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.  H 

αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται 

από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και 

http://www.mytilineos.gr/
mailto:ir@mytilineos.gr
mailto:ir@mytilineos.gr
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η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά 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 στο 

διαδικτυακό τόπο της Eταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης 

που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 

του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018.  Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι 

αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, 

σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018 και να 

προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της 

παρούσας παραγράφου (και παραγράφου 2 του άρθρου 141 του νόμου 

4548/2018), με δαπάνη της εταιρείας. 

ii) Παράγραφος 3 άρθρου 141 νόμου 4548/2018:  Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 

1/20 του καταβεβλημένου 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 

του νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 

γενικής συνέλευσης. 

iii) Παράγραφος 6 άρθρου 141 νόμου 4548/2018:  Ύστερα 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 στο διαδικτυακό τόπο 

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 του νόμου 4548/2018. Στις 

περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 

απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 

iv) Παράγραφος 7 άρθρου 141 νόμου 4548/2018:  Ύστερα από αίτηση μετόχων, 

που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία 

υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 

141 νόμου 4548/2018, 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 του νόμου 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

v) Παράγραφος 8 άρθρου 141 νόμου 4548/2018:  Στις περιπτώσεις των 

παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση 

ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού 

συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή 
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του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.  Με την ίδια 

απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες 

που αρνήθηκε.  Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες 

μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις 

περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 ν. 

4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού 

δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας 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. 

V. Διαθέσιμα έγγραφα & πληροφορίες: 

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική 

συνέλευση, σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας 

διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του 

διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια των αποφάσεων που έχουν προτείνει 

οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, 

αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, τα έντυπα που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, τα έντυπα 

που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή ή/και ψηφοφορία από 

απόσταση και οι λοιπές πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του 

νόμου 4548/2018, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω 

δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, αναρτώνται και είναι 

διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: www.mytilineos.gr και σε έγχαρτη 

μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι Αττικής, 15125, 

τηλ. (+30)2106877436) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018. 

Μαρούσι,  14 Απριλίου 2022 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

http://www.mytilineos.gr/

