ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
«ΔΛΒΔ Α.Δ.»
ΑΡ. Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32
ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 20512830000
ΠΡΟΚΛΗΗ
Σσλ Μεηφρσλ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
« ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ»
ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε
χκθσλα κε ηνλ λφκν, ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ 06.05.2016 απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαινχληαη νη κέηνρνη ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 30ε Ματνπ 2016,
εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 09:00 ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζηνλ Άγην Αλδξέα Ν. Καβάιαο, γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΔΩ
1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2015
έσο 31/12/2015, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
Οξθσηνχ Διεγθηή.
2. Απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή απφ θάζε
επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
ρξήζεο 01/01/2015 – 31/12/2015.
3. Δθινγή ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ Οξθσηνχ Διεγθηή γηα ηελ ρξήζε 01/01/2016 –
31/12/2016.
4. Έγθξηζε ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 23α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
5. Οξηζκφο Δπηηξνπήο Διέγρνπ.
6. Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
7. Αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ 0,30 επξψ ζε 1,20 επξψ κε
ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ιφγσ ζπλέλσζεο απφ 13.230.000 θνηλέο
νλνκαζηηθέο κεηνρέο ζε 3.307.500 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο (reverse split: 1 λέα γηα θάζε 4
παιαηέο) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο.
8. Μείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηψλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο
θαηά πνζφ 793.800 επξψ, κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 1,20 επξψ ζε
0,96 επξψ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
9. Γηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλψζεηο.
ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαηηνχκελεο εθ ηνπ Νφκνπ απαξηίαο γηα ηελ ιήςε απφθαζεο
επί ησλ ζεκάησλ ηεο Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο, ε ηπρφλ Α΄ Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ζα ζπλέιζεη ηελ 13 Ινπλίνπ 2016, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 09:00 ζηνλ ίδην ρψξν,
θαη ε ηπρφλ Β΄ Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζα ζπλέιζεη ηελ 27ε Ινπλίνπ 2016,
εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 09:00 ζηνλ ίδην ρψξν.

χκθσλα κε ην Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3884/2010 θαη ηζρχεη, ε
Δηαηξεία ελεκεξψλεη ηνπο κεηφρνπο ηεο γηα ηα αθφινπζα:
Α. Γικαίφμα ζσμμεηοτής και υήθοσ ζηη Γενική σνέλεσζη
ηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα
αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο άπισλ ηίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε «Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ.»
(Δ.Υ.Α.Δ.), ζην νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο (κεηνρέο) ηεο Δηαηξείαο. Η απφδεημε ηεο
κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηεο Δ.Υ.Α.Δ. ή
ελαιιαθηηθά κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηα αξρεία ηεο Δ.Υ.Α.Δ. Η
ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 25/05/2016 (εκεξνκελία
θαηαγξαθήο) δει. ηεο πέκπηεο (5εο) εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Σαθηηθήο
Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο 30/05/2016 θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή
πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν
ζηηο 27/05/2016 δει. ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ απφ ηε πλεδξίαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
Γηα ηελ Α΄ Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ε ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα
πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 9/6/2016, δει. ηελ ηέηαξηε (4ε) εκέξα πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Α΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο
Α΄ Δπαλαιεπηηθήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο), ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε
ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία
ην αξγφηεξν ηελ 10/6/2016, δει. ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο σο άλσ
Γεληθήο πλέιεπζεο.
Γηα ηελ Β΄ Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ε ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα
πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 23/06/2016, δει. ηελ ηέηαξηε (4ε) εκέξα πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο
Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο), ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε
ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία
ην αξγφηεξν ηελ 24/06/2016, δει. ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο σο άλσ
Γεληθήο πλέιεπζεο. Έλαληη ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ
ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κφλνλ φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ σο
άλσ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία θαηαγξαθήο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ αξ. 28 α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, ν ελ ιφγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηελ
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηα απηήο.
Η άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα
πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ
εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ζηελ εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Β. Γικαιώμαηα Μειουηθίας Μεηότφν
χκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 2, 2α, 4 θαη 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 νη κέηνρνη έρνπλ ηα
αθφινπζα δηθαηψκαηα:
(α) Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε
πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέρξη ηελ 13/05/2016, δει. δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. Η αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξφζζεησλ
ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο

έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ
ίδην ηξφπν φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα δηάηαμε, ζηηο 17/05/2016, δει. δεθαηξείο (13)
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηε
δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www.elvesa.gr), καδί κε ηελ
αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 24/05/2016, δει.
έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζρέδηα
απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα
δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέρξη ηελ 23/05/2016, δει.
επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. (γ) Μεηά απφ
αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία κέρξη ηηο 24/05/2016, δει.
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πλήρεις εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ
πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί
λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο
αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο
κεηφρσλ κε ην ίδην πεξηερφκελν. Τπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, ηδίσο κε ηελ κνξθή
εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ.
(δ) Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία κέρξη ηηο 24/05/2016, δει. πέληε
(5) ηνπιάρηζηνλ πλήρεις εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ
ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα
αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη
ζηα πξαθηηθά.
Αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο γηα ηπρφλ άζθεζε δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ ηζρχνπλ θαη
ζε πεξίπησζε Δπαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ.
ε φιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα
απνδεηθλχνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ
άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο
απφ ηελ Δ.Υ.Α.Δ. φπνπ ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε
απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηα αξρεία ηεο Δ.Υ.Α.Δ.
Γ. Γιαδικαζία για ηην άζκηζη δικαιώμαηος υήθοσ μέζφ ανηιπροζώποσ
Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε
κέζσ αληηπξνζψπσλ. Κάζε κέηνρνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο
(3) αληηπξνζψπνπο γηα κία θαη κφλε Γεληθή πλέιεπζε ή γηα φζεο πλειεχζεηο ιάβνπλ ρψξα
εληφο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Ωζηφζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο
εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ
εκπνδίδεη ηνλ ελ ιφγσ κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.

Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα
θάζε κέηνρν. Ο Αληηπξφζσπνο ςεθίδεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Μεηφρνπ, εθφζνλ
πθίζηαληαη θαη ππνρξενχηαη λα αξρεηνζεηεί ηηο νδεγίεο ςήθνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ρξφλν
απφ ηελ ππνβνιή ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηελ αξκφδηα Αξρή ή εάλ ε
Απφθαζε ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα απφ ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ
Δηαηξεηψλ. Η κε ζπκκφξθσζε ηνπ Αληηπξνζψπνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη ιάβεη δελ επεξεάδεη
ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αθφκε θαη αλ ε ςήθνο ηνπ Αληηπξνζψπνπ
ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηε ιήςε ηνπο.
Ο αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν
κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν
αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αληηπξνζσπεπνκέλνπ κεηφρνπ.
Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ
ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο: (α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή είλαη άιιν
λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε νπνία ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ, (β) είλαη κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ
έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν
νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, (γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο
ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ
ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, (δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο
πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο
(α) έσο (γ).
Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη
ζηελ Δηαηξεία κε ηνλ ίδην ηχπν, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ζπλεδξίαζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Η Δηαηξεία δηαζέηεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.elvesa.gr) ην έληππν πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ δηνξηζκφ αληηπξνζψπνπ. Σν έληππν απηφ θαηαηίζεηαη ζπκπιεξσκέλν
θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ κέηνρν ζην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε
δηεχζπλζε: Άγην Αλδξέα Ν. Καβάιαο ή απνζηέιιεηαη ζην fax:2594023604 ηξεηο (3)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ο δηθαηνχρνο
θαιείηαη λα κεξηκλά γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνχο απνζηνιήο ηνπ εληχπνπ δηνξηζκνχ
αληηπξνζψπνπ θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ απφ ηελ Δηαηξεία, θαιψληαο ζην ηειέθσλν:
2594023600.
Γ. ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Οη πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζα δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή
κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www.elvesa.gr) .Σν πιήξεο θείκελν ησλ ηπρφλ
εγγξάθσλ θαη ζρεδίσλ απνθάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 27 παξ. 3 πεξηπηψζεηο γ’ θαη
δ’ ηνπ K.N. 2190/1920 ζα δηαηίζεηαη θαη ζε έγραξηε κνξθή ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο
Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε δηεχζπλζε: Άγην Αλδξέα Ν. Καβάιαο.
Άγιος Ανδρέας, 6 Μαΐοσ 2016
Σο Γιοικηηικό σμβούλιο

