ΠPOΣKΛHΣH
TΩN METOXΩN THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPΕIAΣ ME THN EΠΩNYMIA
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»
ΣE TAKTIKH ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 769101000)
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική
Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, που βρίσκεται επί της οδού
Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, στο Μαρούσι Αττικής, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του
Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), έπειτα από
ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των
πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών
Ελεγκτών - Λογιστών.
Θέμα 2ο: Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης
2018 (01.01.2018- 31.12.2018).
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των
εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018).
Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών
για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για
τη χρήση του έτους 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), καθορισμός και έγκριση της
αμοιβής τους.
Θέμα 5ο: (i) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του
Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2018 και
προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για
τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 109 Ν. 4548/2018 και 5 του Ν. 3016/2002 το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 182 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, (ii) Έκθεση
Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.
4548/2018
Θέμα 6ο: Επαναξιολόγηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και των
αρμοδιοτήτων της υφιστάμενης για την πλήρωση των διατάξεων του αρ. 44 του Ν.
4449/2017.

Θέμα 7ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά
Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.
Θέμα 8ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ
θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά το άρθρο 99 του Ν.
4548/2018, κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου της λήξασας εταιρικής χρήσης 2018
και του α’ εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2019 β) Έγκριση Συμβάσεων &
Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 99 του Ν.
4548/2018.
Θέμα 9ο: Ενημέρωση για το εξώδικο αίτημα του στελέχους της εταιρείας κ.
Χριστοδουλάτου και λήψη αποφάσεως για τις περαιτέρω ενέργειες.
Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη
απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική
Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 3η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους
της για τα ακόλουθα:
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως
μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άϋλων 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 της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική
σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.
Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει
να υφίσταται κατά την έναρξη της 22/06/2019 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της
πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης στις 27/06/2019. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να
μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις ενώ ισχύει και η
ίδια ημερομηνία καταγραφής δηλαδή η 22/06/2019. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται
ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον
όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη
ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του
αρ. 124 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην
Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο μέτοχος συμμετέχει στη Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο
μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική

Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο,
αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε
περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει
τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που
εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική
Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να
ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται
και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο
από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής της
τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου
σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 6 του Ν. 4548/2018. Η 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, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3
του Ν. 4548/2018. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 αντιπροσωπευομένου 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 είναι άλλο νομικό πρόσωπο
ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει 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 ορκωτός 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 που
αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και
υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την
ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης ήτοι μέχρι την 25/06/2019,
σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.selonda.gr) το έντυπο που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης
Μετόχων της Εταιρείας (Υπόψη: κου Κοσμά Αλεξανδρή, τηλ: 210-3724900) στη
διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 56 και Δελφών, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής,
εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική
Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο
διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην
ψηφοφορία ούτε τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με
ηλεκτρονικά μέσα

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6, 7 του Ν. 4548/2018 οι μέτοχοι έχουν τα
ακόλουθα δικαιώματα:
(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η
αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται
από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η
προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.selonda.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το
σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για
θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια
διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο
Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της γενικής
συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 έξι (6) τουλάχιστον
ημέρες πριν την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. (γ) Μετά 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 στον δικτυακό τόπο της
Εταιρείας ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση
μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, 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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το
ίδιο περιεχόμενο. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο
(1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην
Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, 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.
Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων
ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν
κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η
προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η
πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της
Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.
Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται
παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα
γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση
Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 56 και Δελφών, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής (Υπεύθυνος:
κος Κοσμάς Αλεξανδρής, τηλ: 210-3724900).
Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 (πλήρες κείμενο Πρόσκλησης
σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός των μετοχών και των
δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης,
έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων
ή σχόλιο ΔΣ για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο διορισμού
αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.selonda.gr) ενώ μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς χωρίς χρέωση σε
κάθε μέτοχο που το ζητεί.
Μαρούσι, 4/06/2019
TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO

