
ΠPOΣKΛHΣH 
TΩN METOXΩN THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPΕIAΣ ME THN EΠΩNYMIA 

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» 

ΣE Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH 
(AΡ.M.A.E. 23166/06/Β/90/01) 

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 769101000) 
Δεδομένης της μη επίτευξης απαρτίας κατά την μετ’ αναβολή Τακτική Γενική 
Συνέλευση της Εταιρείας που συνήλθε την 20η Ιουλίου 2015, 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 Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική 
Συνέλευση την 31η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μμ στο 
ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο 
Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 
κατωτέρω θέματος της ημερησίας διάταξης της από 02/06/2015 Πρόσκλησης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το οποίο έχει ως εξής: 
Θέμα 1ο: Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην 
έννοια του άρθρου 23α ΚΝ2190/192. 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη 
απόφασης επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Β΄ Επαναληπτική 
Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την  11η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 14:00μμ στον ίδιο χώρο χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.  
Σύμφωνα με το άρθρ. 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα 
ακόλουθα: 
 
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος 
εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του 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 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. 
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 27ης Ιουλίου 2015 
(ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα 
συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτική Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 31 Ιουλίου 
2015 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη 
μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 28η Ιουλίου 
2015 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Α΄ Επαναληπτικής 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
Για την Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει 
να υφίσταται κατά την έναρξη της  7ης Αυγούστου 2015, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα 
πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 
(ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) στις 11 
Αυγούστου 2015, , η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση 
σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 8η 



Αυγούστου 2015 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω 
Γενικής Συνέλευσης. 
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Α’ 
Επαναληπτική 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. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν 
λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του 
δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη 
δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης. 
 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται 
στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παρ. 3 του άρθρου 27 του K.N. 2190/1920 θα 
διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων 
της Εταιρείας στη διεύθυνση Ναυάρχου Νικοδήμου 30, ΤΚ 10556, Αθήνα (Υπεύθυνη: 
κα Ανδρομάχη Παπατόλη, τηλ: 210-3724900). 
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920  (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. 

 
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015 
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