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Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Δ. ανακοινώνει προτεινόμενη τροποποίηση των άρθρων 13
και 25 τοσ καταστατικού της.
Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αλαθνηλώλεη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 19 παξ.2 ηνπ Ν 3556/07,
ην Δ.. ηεο εηαηξίαο πξνηίζεηαη λα πξνηείλεη ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 11-2-2015 ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 13 θαη 25 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο σο εμήο:
«ΑΡΘΡΟ 13 ΔΞΟΤΙΑ Γ
1. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην αζθεί ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. Απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα θαη ηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εηαηξία ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ, εθηόο από εθείλα ηα
δεηήκαηα πνπ ζύκθσλα κε ην λόκν ή ην θαηαζηαηηθό αλήθνπλ ζύκθσλα κε ην λόκν ζηελ
απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Γ.
2. Επίζεο, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη ειεπζέξσο γηα ηελ έθδνζε νκνινγηαθώλ
δαλείσλ, πιελ απηώλ πνπ ζύκθσλα κε ην λόκν απαηηνύλ απόθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο.
3. Σν Δ κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ θαζώο θαη ηελ
εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξίαο ζε έλα ή πεξηζζόηεξα κέιε θαζνξίδνληαο ηαπηόρξνλα ζηε ζρεηηθή
απόθαζε ηελ έθηαζε ηεο αλάζεζεο απηήο θαζώο θαη ην ζρεηηθό ρξνληθό δηάζηεκα.
4. Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην κπνξεί επίζεο κε απόθαζε ηνπ λα νξίδεη όηη νη ζύκβνπινη ζηνπο
νπνίνπο παξαρσξνύληαη εμνπζίεο θαη αξκνδηόηεηεο θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, έρνπλ
δηθαίσκα λα παξαρσξνύλ, κέζα ζηα πιαίζηα πνπ δηαγξάθνληαη από ηελ απόθαζε, κέξνο ή ην
ζύλνιν ησλ εμνπζηώλ πνπ ηνπο δίλνληαη ζε έλα ή πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ
ή ζε ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο ή ζε άιια πξόζσπα πνπ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο ή άιιεο
ηδηόηεηεο.
5. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην εθιέγεη θαη ην πξόζσπν πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ
παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ πνπ θνηλνπνηνύληαη ζηελ εηαηξία.»
«ΑΡΘΡΟ 25. ΑΠΑΡΣΙΑ
1. Η Γ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
όηαλ εθπξνζσπείηαη ζ’ απηήλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ.
2. Όηαλ θαηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε δελ επηηεπρζεί ε απαξηία απηή ζπλέξρεηαη επαλαιεπηηθή
ζπλέιεπζε κέζα ζε 20 κέξεο από ηε κέξα πνπ καηαηώζεθε ε αξρηθή ζπλεδξίαζε. Η ζπλεδξίαζε
απηή θαιείηαη πξηλ από 10 ηνπιάρηζηνλ κέξεο από ηε κέξα πνπ ζα πξνζδηνξηζηεί θαη ζεσξείηαη
όηη έρεη απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο
νζνδήπνηε θαη αλ είλαη ην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζ’ απηήλ.
3. Εμαηξεηηθά, ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθύξσο επί ησλ
ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, εάλ εθπξνζσπνύληαη ζ’ απηήλ ηα δύν ηξία (2/3) ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ, όηαλ πξόθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ:
α) Παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο.
β) Μεηαβνιή ηεο εζληθόηεηαο ηεο εηαηξείαο.
γ) Μεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ηεο εηαηξείαο.
δ) Αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ κε εμαίξεζε ηηο απμήζεηο ηνπ άξζξνπ 5Α παξ. 1 θαη 2 ηνπ
παξόληνο, ή ηηο επηβαιιόκελεο από δηαηάμεηο λόκσλ ή γελόκελεο κε θεθαιαηνπνίεζε
απνζεκαηηθώλ ή κείσζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ εθηόο εάλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ
άξζ. 16 ηνπ K.N. 2190/20.
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ε) Έθδνζε νκνινγηαθνύ δαλείνπ κε κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο θαη κε νκνινγίεο κε ζπκκεηνρή ζηα
θέξδε, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο έθδνζεο κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ ηεο παξ.1 ηνπ
άξζ. 5Α ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ.
ζη) Μεηαβνιή ηνπ ηξόπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδώλ.
δ) Επαύμεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ κεηόρσλ.
ε) πγρώλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε.
ζ) Παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην γηα αύμεζε Μεηνρηθνύ
Κεθαιαίνπ ή έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
5A ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ.
η) ε θάζε άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν λόκνο ή ην παξόλ θαηαζηαηηθό νξίδεη, όηη γηα ηε
ιήςε νξηζκέλεο απόθαζεο από ηε Γεληθή πλέιεπζε απαηηείηαη ε απαξηία ηεο παξνύζαο
παξαγξάθνπ ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ.
Aλ δελ ζπληειεζηεί ε απαξηία ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε, κέζα
ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηε ζπλεδξίαζε απηή θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε δέθα (10)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ, ζπλέξρεηαη πξώηε επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε, πνπ βξίζθεηαη ζε
απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθύξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, όηαλ ζ’
απηήλ εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα δεύηεξν (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ
Κεθαιαίνπ.
Aλ δελ ζπληειεζηεί θαη απηή ε απαξηία, ζπλέξρεηαη θαη πάιη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο
επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε, κε πξόζθιεζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ, πνπ βξίζθεηαη ζε
απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθύξσο επί ησλ ζεκάησλ αξρηθήο εκεξεζίαο δηάηαμεο όηαλ ζ’ απηήλ
εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ.
Νεόηεξε πξόζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξόζθιεζε νξίδνληαη ν ηόπνο θαη ν
ρξόλνο ησλ ππό ηνπ λόκνπ πξνβιεπνκέλσλ επαλαιεπηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο πξνβιεπόκελεο από ην θαηαζηαηηθό απαξηίαο.»

