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Σύµφωνα µε το Νόµο και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρίας «AS Εµπορική – Βιοµηχανική Εταιρία Η/Υ & 
Παιχνιδιών Α.Ε.», µε την από 29.03.2012 απόφασή του, καλεί τους µετόχους 
της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Απριλίου  2012, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 10:00 π.µ., 010 
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 
Εταιρίας για την χρήση 2011 (1/1 – 31/12/2011) µε τις σχετικές εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 
2. Απόφαση περί διανοµής των κερδών της χρήσης 2011 και καθορισµός 
ηµεροµηνίας διανοµής µερισµάτων.  
3. Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για 
τα πεπραγµένα της χρήσης 2011. 
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωµατικού για την 
οικονοµική χρήση 2012 και έγκριση της αµοιβής των. 
5. Έγκριση των καταβληθεισών αµοιβών στα εκτελεστικά και µη 
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2011 και καθορισµός 
αµοιβών για το έτος 2012. 
6. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου λόγω λήξης θητείας του 
υφιστάµενου. 
7. Εκλογή µέλους Ελεγκτικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 37 του ν. 3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002. 
8. Λοιπές ανακοινώσεις.  
 
Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του νόµου απαρτίας για τη 
λήψη απόφασης επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, η Α΄ 
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Μαΐου 2012, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9:00 π.µ. στην ως άνω έδρα της εταιρείας, χωρίς 
νεώτερη πρόσκληση των µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του νόµου 
2190/1920.  
 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει όποιος εµφανίζεται 
ως µέτοχος στα αρχεία της Συστήµατος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η 
"Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές 
αξίες (µετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε 



την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή 
εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας µε τα αρχεία 
του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 
έναρξη της πέµπτης ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της γενικής 
συνέλευσης, δηλ. την 21.04.2012 (ηµεροµηνία καταγραφής) και η σχετική 
έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε την µετοχική 
ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα 
πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την 23.04.2012.  
Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, µπορούν να µετάσχουν µέτοχοι υπό τις 
ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να 
υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ηµέρας πριν από την ηµέρα 
συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, δηλ. 10.05.2012 
(ηµεροµηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) και η 
σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε την µετοχική 
ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρία το αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν 
από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, δηλ. 11.05.2012.  
Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη 
Γενική Συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά τις 
αντίστοιχες ηµεροµηνίες καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς 
τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο µέτοχος µετέχει στη Γενική 
Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω 
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 Γενικής Συνέλευσης.  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας πρόσκλησης και οι πληροφορίες του 
άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 (δικαιώµατα µειοψηφίας των µετόχων,  
διαδικασία για την άσκηση δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου,  
διαθέσιµα έγγραφα κ.λ.π) είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας (www.ascompany.gr). 
 

                                                  Θεσσαλονίκη,  29.03.2012 

                                                     Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


