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1. Θέμα Ημερήσιας διάταξης  
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «INTERCONTINENTAL 
INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» 
(η «Εταιρεία»), καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί του μοναδικού θέματος της 
ημερήσιας διάταξης: 

 

Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε 
εκατομμυρίων ευρώ (45.000.000,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 
4548/2018, όπως ισχύει (άρθρα 59  επόμενα) και το καταστατικό της Εταιρείας, 
και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για 
εξειδίκευση σχετικών  όρων. 
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2. Συνοπτική περιγραφή θέματος ημερησίας διάταξης  
 
 
 
Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε 
εκατομμυρίων ευρώ (45.000.000,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 
4548/2018, όπως ισχύει (άρθρα 59  επόμενα) και το καταστατικό της Εταιρείας, 
και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για 
εξειδίκευση σχετικών  όρων. 
 

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή 

εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας 
(1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου 

 
 
Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την έκδοση κοινών, 
ομολογιακών δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των σαράντα πέντε εκατομμυρίων 
Ευρώ (45.000.000,00€), από πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε εξειδίκευση των όρων και σε όλες τις 
απαιτούμενες, κατά την κρίση του, ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της απόφασης 
 
Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων» ως 
εξής: 
 
Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε 
εκατομμυρίων ευρώ (45.000.000,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 
4548/2018, όπως ισχύει (άρθρα 59  επόμενα) και το καταστατικό της Εταιρείας, 
και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για 
εξειδίκευση σχετικών  όρων. 
 

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή 

εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
μίας (1 ) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) 
ψήφου 

 
Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την έκδοση κοινών, ομολογιακών 
δανείων μέχρι του ποσού των 45.000.000,00 Ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα τα άρθρα 59 επ. και το 
καταστατικό της Εταιρείας και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας, όπως εξειδικεύσει τους όρους και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες κατά 
την κρίση του ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της απόφασης. 
Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων». 
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3. Σχέδιο απόφασης 
 

Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε 
εκατομμυρίων ευρώ (45.000.000,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 
4548/2018, όπως ισχύει (άρθρα 59  επόμενα) και το καταστατικό της Εταιρείας, 
και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για 
εξειδίκευση σχετικών  όρων. 
 
Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με 
πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την έκδοση κοινών, ομολογιακών 
δανείων μέχρι του ποσού των 45.000.000,00 Ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και  παρέχει εξουσιοδότηση προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως :  

α) προβεί σε εξειδίκευση των όρων των κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του 
ποσού των 45.000.000,00 Ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος και κάθε 
άλλου εγγράφου που θα απαιτηθεί (όπως, π.χ. την ονομαστική αξία των κοινών 
ομολογιών, την περίοδο διαθεσιμότητας, το επιτόκιο, τα γεγονότα καταγγελίας, τις 
δηλώσεις και διαβεβαιώσεις, την ομάδα των ομολογιούχων, τις αμοιβές κλπ, εκτός 
των όρων που αφορούν το ύψος και το είδος του, τις τυχόν εξασφαλίσεις των 
ομολογιούχων κ.λ.π.) και σε υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας 
του σχετικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει τους όρους του δανείου και τους 
όρους κάλυψης αυτού, και σε υπογραφή των εξασφαλιστικών εγγράφων και εν γένει 
της σύναψης κάθε σύμβασης, εγγράφου ή δήλωσης για την εκπλήρωση κάθε 
προϋπόθεσης έκδοσης και υπογραφής κάθε εγγράφου, αίτησης ή σύμβασης που 
απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμη για την έκδοση και διάθεση εκάστου ομολογιακού 
δανείου, τις σχετικές εξασφαλίσεις, την τυχόν πληρωμή ή προπληρωμή του στο 
μέλλον περιλαμβανομένης και της έκδοσης και διάθεσης των ομολογιών που θα 
εκδοθούν και σε όλες τις απαιτούμενες, κατά την κρίση του, ενέργειες για την 
υλοποίηση αυτής της απόφασης,  
β) προβεί αφετέρου σε οποιαδήποτε μελλοντική πρόσθετη πράξη, αίτημα 
παρέκκλισης ή τροποποίηση των όρων εκάστου δανείου και των εγγράφων αυτού, 
με οποιουσδήποτε τυχόν περαιτέρω όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία στο 
μέλλον χωρίς να απαιτείται εκ νέου απόφαση της Συνέλευσης των μετόχων 
γ) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής σχετικά με τα παραπάνω και να 
προβαίνει σε κάθε είδους ανακοινώσεις, προσκλήσεις ή/και δημοσιεύσεις, 
που τυχόν απαιτηθούν, και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε άλλη απαιτούμενη ή 
επιθυμητή ενέργεια κατά την κρίση του για την εκτέλεση και εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητώς στις σχετικές 
αποφάσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων, εξουσιοδοτώντας περαιτέρω τρίτα 
πρόσωπα – μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας προς τούτο. 
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4. Πρόσκληση  

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL 
INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π» με αρ. ΓΕΜΗ: 120108101000 ΣE EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17/12/2019 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» σύμφωνα με τον 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και το 
καταστατικό της Εταιρείας, άρθρο 9, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα την 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13.00, στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Ρηγίλλης, αρ. 26, 3ος 
όροφος, Τ.Κ. 10674 , για να συζητηθεί και ληφθεί απόφαση στο κατωτέρω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης:  
 

 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε 
εκατομμυρίων ευρώ (45.000.000,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 
4548/2018, όπως ισχύει (άρθρα 59  επόμενα) και το καταστατικό της Εταιρείας, 
και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για 
εξειδίκευση σχετικών  όρων. 
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη 
απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 3/1/2020, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα 
και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με το ίδιο θέμα ημερήσιας 
διάταξης. 
 
Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 123, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους της για τα εξής: 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
 
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση της 17 Δεκεμβρίου 2019 και/ή 
στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο όποιοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της 
Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται  η 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΕΧΑΕ) κατά την 
έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής 
ισχύει και για την Επαναληπτική Συνέλευση.  
Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από τα αρχεία της ΕΧΑΕ, με απευθείας 
ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. εφόσον ηΕΧΑΕ . παρέχει 
υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών 
στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Συνεπώς, για να 
συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος δεν απαιτείται να 
προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ .Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι 
δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την 
ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. 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 Γενική Συνέλευση ή στην Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μέτοχος δύναται να 
συμμετέχει σε αυτή και μέσω αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική 
Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 
Ειδικότερα, κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους φυσικά 
πρόσωπα. Ο περιορισμός ισχύει ανά λογαριασμό αξιών, δηλαδή, αν μέτοχος κατέχει 
μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός 
λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει μέχρι 
τρείς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών 
σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα 
ανακλητή.  
Ο αντιπρόσωπος του μετόχου ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες τουμετόχου. 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 τη λήψη τους. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους 
δικαιούμενους να συμμετέχουν μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε έναν από 
αυτούς. 
Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από 
την έναρξη της συνεδρίασης της 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 
μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει 
σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 
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α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή 
οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, 

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της 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 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 
των περιπτώσεων α` έως γ`. 

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον 
έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, 
της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του 
πληρεξουσίου. 

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου 
γίνεται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον 
ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.  
Αν ο δικαιούμενος να συμμετέχει δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα 
σχετικά με το διορισμό αντιπροσώπου/ αντιπροσώπων και την αποστολή των 
σχετικών αποδεικτικών αυτού του διορισμού εγγράφων στην Εταιρεία, ως ορίζεται 
ανωτέρω, δικαιούται να μετέχει τελικά στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της 
γενικής συνέλευσης. 
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων 
στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο 
διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε 
δι’ αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου 
με ηλεκτρονικά μέσα. 
Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.ici-reic.com, αλλά και 
από τα γραφεία της Ρηγίλλης αρ. 26, Αθήνα, 3ος όροφος, σε φυσική μορφή, έντυπο 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό, ανάκληση ή 
αντικατάσταση αντιπροσώπου.  
Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα 
σημεία του και υπογεγραμμένο από το δικαιούμενο να συμμετέχει στη Γενική 
Συνέλευση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και 
υποβολής του που περιλαμβάνονται στο έντυπο, είτε με fax στο νούμερο +30 216 7000 
554, υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία 
στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Ρηγίλλης αρ. 26, 
Αθήνα ΤΚ 10674 σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από 
την ορισθείσα αρχική ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.  
Ο δικαιούμενος να συμμετέχει καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς 
αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την 
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Εταιρεία καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων (κ. Φοίβο Βόμβα) στο τηλέφωνο 
+30 216 7000 555. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.4 του Ν.4548/2018 ενημερώνουμε τους μετόχους ότι, 
μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στο το άρθρο 141 
παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018,: 
 

(Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει 
να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει 
στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση 
πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση 
στη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην 
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από 
σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη 
Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται έπειτα με τον ίδιο τρόπο όπως η 
προηγούμενη Ημερήσια Διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
της  Γενικής Συνέλευσης. Συγχρόνως, η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη 
τίθεται στη διάθεση των Μετόχων μέσω της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί 
από τους Μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Νόμου 
4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι 
δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη 
δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με 
δαπάνη της Eταιρείας. 

 
(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει 
να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
Γενική Συνέλευση, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που 
περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Τα 
σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν 
την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.  
 
(Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ζητηθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες 
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που 
αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο 
περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι 
σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη 
μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που 
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εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, 
ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 
 

 
(Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην 
Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να 
ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει 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. 
 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και 
τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
www.ici-reic.com 
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική 
Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε 
θέμα της ημερήσιας διάταξης,  κατά το άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως 
ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, της επεξηγηματικής-
εισηγητικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου θα διατίθενται δωρεάν και σε έντυπη 
μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Ρηγίλλης αρ. 26, Αθήνα ΤΚ 10674  3ος 
οροφος από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα κατά τις ώρες 11:00 
π.μ. – 17:00 μ.μ. (υπεύθυνος κ. Φοίβος Βόμβας).  
 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα και πληροφορίες καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο 
συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και τα 
έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ici-reic.com. 

 

Αθήνα, 26/11/2019 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

http://www.ici-reic.com/
http://www.ici-reic.com/
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5. Ψηφοδέλτιο  
 

Ψηφοδέλτιο 
 

 «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
«INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π» με αρ. ΓΕΜΗ: 
120108101000 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 17/12/ 2019 
 

 

Μέτοχος: 

…………………………………………………………………………………….………………………………. 

Αριθμός μετοχών: 

…………………………………………………………………………………………………..…… 

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
(Παρακαλούμε σημειώσατε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο) 

 

ΘΕΜΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού 
των σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (45.000.000,00€), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4548/2018 όπως ισχύει 
(άρθρα 59  επόμενα) και το καταστατικό της Εταιρείας, και 
παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας για εξειδίκευση σχετικών  όρων. 
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6. Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου 
                   ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ 
ΤΗΣ 17/12/ 2019 

 

Ο υπογράφων Mέτοχος της INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ 

Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία 

 

 

 

 Διεύθυνση / Έδρα  

Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΓΕΜΗ  

Αριθ. Τηλεφώνου  

Αριθµός Μετοχών  

Αριθµός µερίδας ΣΑΤ  

Αριθµός λογαριασµού αξιών  

Χειριστής  

Ονοματεπώνυμο Νόµιµου/ων 
Εκπροσώπου/ων που 
υπογράφει/ουν το παρόν 
(συμπληρώνεται µόνο από τα νοµικά 
πρόσωπα) 

 

 
Έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία θα 
συνέλθει την 17η Δεκεμβρίου 2019,  και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να 
ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες θα 
διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, κατά το Νόμο, δι’ αντιπροσώπου και προς τούτο: 
εξουσιοδοτώ τον / 
την1, 2 

□ Κα. Ειρήνη Στρωματιά (Διευθύντρια Λειτουργιών). 
□ Κο Γεράσιμο Ρομποτή 
Ή  
□ εναλλακτικά εκπρόσωπο/ους της προτίμησής σας: 

1. τον/την __________________________________________________________________, του 
 

______________________________, κάτοικο______________________________,
 οδός 

 
_________________________________, αριθμός_________, κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου 

με αριθμό __________________________, που εκδόθηκε την _____________________ από 

το 
 

_______________ _________________________. 
 

2. τον/την _________________________________________________________________, του 
 

______________________________, κάτοικο______________________________,
 οδός 

 
_________________________________, αριθμός_________, κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου 

με αριθμό __________________________, που εκδόθηκε την _____________________ από 

το 
 

_______________ _________________________. 
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3. τον/την __________________________________________________________________, του 
 

______________________________,κάτοικο______________________________,οδός 
 

_________________________________, αριθμός_________, κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου 

με αριθμό __________________________, που εκδόθηκε την _____________________ από 

το 
 

_______________ __________________Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρείας 
τους οποίους µπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που 
δεν δώσετε συγκεκριµένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρ» για όλα τα 
θέµατα της ημερησίας διάταξης. 

 
Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σάς κάποιον από τους ανωτέρω και δεν 
δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της. 
 
να  µε  αντιπροσωπεύσ…../αντιπροσωπεύσ....το νοµικό πρόσωπο3 και ψηφίσ….επ’ ονόµατι και για 
λογαριασµό 
µου/του νοµικού προσώπου 3, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς4 για…………… 
µετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νοµικό πρόσωπο έχει3 δικαίωµα ψήφου, επί των θεµάτων της 
ημερήσιας διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας,  που θα 
συνέλθει 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα, οδός 
Ρηγίλλης, αρ. 26, 3ος όροφος, Τ.Κ. 10674, ως ακολούθως5: 
1 Παρακαλούµε συμπληρώστε µέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους και σηµειώστε µε ένα √  το ανάλογο κουτί. 
2 Αντιπρόσωπος µπορεί να οριστεί φυσικό η νοµικό πρόσωπο. 
3 Παρακαλούµε διαγράψτε ανάλογα. 
4 Αν επιθυµείτε µόνο ένα τρόπο, παρακαλούµε διαγράψτε  ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι ,οι 
οποίοι µπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος 
προσερχόµενος αποκλείει τους υπόλοιπους. 
5 Παρακαλούµε σηµειώστε µε ένα √  την ψήφο σας 
 

ΘΕΜΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του 
ποσού των σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ 
(45.000.000,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 
4548/2018, όπως ισχύει (άρθρα 59  επόμενα) και το 
καταστατικό της Εταιρείας και παροχή 
εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας για εξειδίκευση σχετικών  όρων. 

 

   

 
Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει στην περίπτωση που παρευρεθώ ο ίδιος στην ως άνω Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία την σχετική 
ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία 
συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

Η παρούσα ισχύει □ / δεν ισχύει □ και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και 
συγκεκριμένα στην Επαναληπτική της 3/1/2020., ημέρα Παρασκευή και ίδια ώρα που θα 
πραγματοποιηθεί στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης)  

   Αθήνα, …………………… 
 

                                               (ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία)                                (υπογραφή) 
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7. Συνολικός αριθµός µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου 
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3β του Ν.4548/2018, η «INTERCONTINENTAL 
INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», 
(η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά́ την 26.11.2019 ήτοι κατά́ την ημερομηνία της 
Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.12.2019, ο συνολικός αριθμός 
των μετοχών της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου είναι 10.500.000.  
 
Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά 
ψήφου μετοχών. 
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8. Δικαιώματα Μετόχων Μειοψηφίας 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4, στοιχ. (α), 
(αα) του ν. 4548/2018 και εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
Εταιρείας της 17/12/2019, παραθέτει προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας τις 
κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων που 
προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, 
και πιο αναλυτικά ; 

(Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει 
να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει 
στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση για 
την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής 
Συνέλευσης συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς 
έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη 
δημοσιοποιείται έπειτα με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη Ημερήσια 
Διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της  Γενικής 
Συνέλευσης. Συγχρόνως, η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη τίθεται στη 
διάθεση των Μετόχων μέσω της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 
μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους 
Μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018. 
Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να 
ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά 
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της 
Eταιρείας. 

 
(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει 
να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
Γενική Συνέλευση, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που 
περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Τα 
σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν 
την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.  
 
(Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ζητηθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες 
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που 
αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο 
περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι 
σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη 
μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που 
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εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, 
ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

 
(Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην 
Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να 
ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει 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 Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.  
 
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να 
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, με την επιφύλαξη της περίπτωσης της 
παραγράφου (Γ) ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση 
του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης 
από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της 
μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. 
Σε κάθε περίπτωση, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, οι μέτοχοι οφείλουν 
να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα καθώς και, εκτός από την περίπτωση της 
παραγράφου (Γ) ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η απόδειξη της 
ιδιότητας του μετόχου μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και, πάντως, βάσει 
ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον 
παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων 
διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.  
 
Τα ως άνω δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων 
στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον 
εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαίωμα 
μειοψηφίας δεν θεωρείται το δικαίωμα που μπορεί να ασκηθεί από κάθε μέτοχο. Η 
ένωση πρέπει να έχει γνωστοποιήσει την έγκυρη σύσταση και το καταστατικό της στην 
εταιρεία της οποίας μέτοχοι είναι τα μέλη της, ένα μήνα πριν από την άσκηση των 
παραπάνω δικαιωμάτων. Στη δήλωση άσκησης του δικαιώματος πρέπει να 
αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων, για λογαριασμό των οποίων ασκείται το 
δικαίωμα. 


