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Σύμφωνα  µε  το Νόμο   και   το  Καταστατικό  της  Ανώνυμης Εταιρείας  «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. 
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»  (η "Εταιρεία"),  καλούνται οι κάτοχοι 
κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "Μέτοχοι") στην 95η Τακτική Γενική 
Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, 
Λεωφόρος Δημοκρατίας 3  -  Κερατσίνι, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
  
1.         Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
της Εταιρείας για την χρήση 2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 
του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 
2.         Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και 
απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική 
χρήση 01.01.2019-31.12.2019. 
3.         Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2019-
31.12.2019 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
χρήση 1.1.2020-31.12.2020, κατ΄ άρθρο 109 Ν.4548/2018. 
4.         Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την 
χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 
5.         Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4548/2018 (άρθρο 110 παρ. 2). 
6.         Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του 
Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019. 
7.         Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή 
στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς 
σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας. 
8.         Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις. 
  
Ι.   Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 
Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν 
δικαίωμα να λάβουν μέρος  και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά 
την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης της 23.07.2020, ήτοι κατά την έναρξη της 18.07.2020 (Ημερομηνία 
Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία 
"Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη 
Εταιρεία" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής 
ιδιότητας γίνεται  µε  την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ 
ή, εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία της ΕΧΑΕ. 
  
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά 
την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. 
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και 
την άσκηση  δικαιώµατος ψήφου στη Γενική Συνέλευση µέσω αλληλογραφίας ή µε ηλεκτρονικά 
μέσα. 
  
ΙΙ. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. 
Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη 
Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω  αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος 



μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές 
της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του 
ενός  λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς 
αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση µε τη 
Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση 
ορίζοντας  ως εκπροσώπους  τους 
μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί 
να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 
  
Ο αντιπρόσωπος 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 αντιπροσωπευόμενου 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 περιπτώσεις (α) έως (γ) 
  
Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
Γενική Συνέλευση µέσω αντιπροσώπου  οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση 
αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη  στην έδρα της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Μετόχων), Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, καθώς 
και στην ιστοσελίδα  www.ksarantopoulos.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από 
τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
  
Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές 
κοινοποιήσεις  διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. 
  
ΙΙΙ Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 
141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. 
(Α) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής 
Συνέλευσης, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην 
ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς 
έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο 
τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
της  Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της 
Eταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. 
Εφόσον τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την 
αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 
και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρίας. 
(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν 
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει 
στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της  Γενικής 
Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στην 

http://www.ksarantopoulos.gr/


παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 
(Γ) Με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν 
από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει 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. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες 
διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 
1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα 
πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες αυτές τις 
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. 
(∆)΄Υστερα από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που 
υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 
αναγράφεται στα πρακτικά. 
  
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 τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή 
η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και 
της Εταιρείας. 
  

IV. Πληροφορίες παρ.3 και 4 άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. 

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 
του Ν.4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της 
Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και  του σχεδίου απόφασης για 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρεία www.ksarantopoulos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι 
δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 4 
του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως 
ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - 
Κερατσίνι) ή επικοινωνώντας µε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο  τηλέφωνο 210-
4009696. 

  
Κερατσίνι, 29 Ιουνίου 2020 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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