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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 39)

«1. Με αίηεζε κεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ππνρξενύηαη λα ζπγθαιεί έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ
κεηόρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζόηεξν από
ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ πξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ. Η αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Εάλ δελ ζπγθιεζεί γεληθή
ζπλέιεπζε από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο
αίηεζεο, ε ζύγθιεζε δηελεξγείηαη από ηνπο αηηνύληεο κεηόρνπο κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο, κε
απόθαζε ηνπ κνλνκεινύο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία
ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ. Σηελ απόθαζε απηή νξίδνληαη ν ηόπνο θαη ν ρξόλνο ηεο ζπλεδξίαζεο,
θαζώο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε.
«Με αίηεζε κεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο
ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξόζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Τα
πξόζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεύνληαη ή λα γλσζηνπνηνύληαη, κε επζύλε ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 26, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Σε
εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, ε αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξόζζεησλ ζεκάησλ
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην απόθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε
γεληθή ζπλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν, όπσο ε
πξνεγνύκελε εκεξήζηα δηάηαμε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο θαη ηαπηόρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, καδί κε
ηελ αηηηνιόγεζε ή ην ζρέδην απόθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί από ηνπο κεηόρνπο θαηά ηα
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 27 παξάγξαθν 3.»
«2α. Σε εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, κε αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην
έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζέηεη ζηε
δηάζεζε ησλ κεηόρσλ θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ
πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο.»
«2β. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε νύηε ζηε δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε απηώλ καδί κε αηηηνιόγεζε θαη ζρέδηα
απνθάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη από ηνπο κεηόρνπο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο 2 θαη 2α,
αληίζηνηρα, αλ ην πεξηερόκελν απηώλ έξρεηαη πξνθαλώο ζε αληίζεζε κε ην λόκν θαη ηα ρξεζηά ήζε.»
"3. Με αίηεζε κεηόρνπ ή κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ν πξόεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο ππνρξενύηαη λα αλαβάιεη κία κόλν θνξά ηε ιήςε
απνθάζεσλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε, γηα όια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο
εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, απηήλ πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηόρσλ, ε νπνία όκσο δελ
κπνξεί λα απέρεη πεξηζζόηεξν από ηξηάληα (30) εκέξεο από ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. «Η κεηά
από αλαβνιή γεληθή ζπλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνύκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε
επαλάιεςε ησλ δηαηππώζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξόζθιεζεο ησλ κεηόρσλ, ζε απηήλ κπνξνύλ λα
κεηέρνπλ θαη λένη κέηνρνη, κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξάγξαθνο 2, 28 θαη 28α.»
«4. Μεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηόρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε
γεληθή ζπλέιεπζε ηηο αηηνύκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην
κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
«Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηόρσλ κε ην ίδην πεξηερόκελν.
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Υπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ δελ πθίζηαηαη όηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ.» Επίζεο, κε αίηεζε
κεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην
δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ππνρξενύηαη λα αλαθνηλώλεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθόζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα
πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ηνπο
δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξόζσπα απηά από νπνηαδήπνηε αηηία ή
ζύκβαζε ηεο εηαηξείαο κε απηνύο. Σε όιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην κπνξεί
λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα
πξαθηηθά. Τέηνηνο ιόγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζώπεζε ησλ αηηνύλησλ
κεηόρσλ ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18.
5. Μεηά από αίηεζε κεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία εληόο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε πιεξνθνξίεο
γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Τν δηνηθεηηθό
ζπκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο
αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τέηνηνο ιόγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζώπεζε ησλ
αηηνύλησλ κεηόρσλ ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18,
εθόζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεξνθόξεζε θαηά
ηξόπν επαξθή.»
"6. Σηηο πεξηπηώζεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξόληνο
άξζξνπ, ηπρόλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ
πιεξνθνξηώλ, επηιύεηαη από ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, κε απόθαζή ηνπ,
πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ. Με ηελ ίδηα απόθαζε ην δηθαζηήξην
ππνρξεώλεη θαη ηελ εηαηξεία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε".
"7. Αηηήζεη κεηόρσλ εθπξνζσπνύλησλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ, ε ιήςηο
απνθάζεσο επί ηηλόο ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο γεληθήο ζπλειεύζεσο ελεξγείηαη δη'
νλνκαζηηθήο θιήζεσο".
«8. Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ νη αηηνύληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλύνπλ ηε
κεηνρηθή ηνπο ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνύ
δηθαηώκαηνο. Τέηνηα απόδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρώλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα
ζην άξζξν 28 ή, πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, 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 εηαηξείαο.»
9. Τν θαηαζηαηηθό κπνξεί λα κεηώζεη, όρη όκσο θαη πέξαλ ηνπ εκίζενο, ηα πνζνζηά ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζην παξόλ άξζξν.»

