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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρίας «AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & 
Παιχνιδιών Α.Ε.», με την από 01.10.2014 απόφασή του, καλεί τους μετόχους 
της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31η Οκτωβρίου 2014, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της, επί του 2ου χλμ. 
Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο, στο Δήμο 
Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.  
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Λήψη απόφασης για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, κατ’ 
άρθρο 6 του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των 2.000.000,00 €. 
2. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ή/ και 
ορισμένα μέλη του, για την διαπραγμάτευση και καθορισμό  των ειδικότερων όρων 
του ομολογιακού δανείου, την υπογραφή και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης 
αυτού. 
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη 
λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ 
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Νοεμβρίου 
2014, ημέρα Τετάρτη 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 Έκτακτη 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 26.10.2014 (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 28.10.2014.  
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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. 8.11.2014 
(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 9.11.2014.  
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 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). 
 


