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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΓΕΜΗ P946MNMMM Eπρώην ΑΡ.Μ.Α.ΕK:N49M4/M6/Β/8T/NMM) 
 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό ΣυμβούλιοI δυνάμει της 
από NTKMPKOMN4 απόφασής τουI καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Α.Β.Ε.ΕK» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Απριλίου OMN4I ημέρα Τρίτη     και 
ώρα N6:MM στα γραφεία της Εταιρείας στο Χαλάνδρι ΑττικήςI επί της Λεωφόρου Πεντέλης 
αριθμός 95ΓI για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης:  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
ΘΕΜΑ Nο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των 
Ενοποιημένων Οικονομικών ΚαταστάσεωνI μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Ορκωτού ΕλεγκτήI  της εταιρικής χρήσης MNKMNKOMNP –PNKNOKOMNPK 
ΘΕΜΑ Oο:  Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 
λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση MNKMNKOMNP-
PNKNOKOMNPK 
ΘΕΜΑ Pο:  Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική 
χρήση MNKMNKOMN4 - PNKNOKOMN4 και καθορισμός της αμοιβής αυτώνK 
ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή άδειας κατ’ άρθρο OP κ.νK ON9M/N9OM στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιρειών με 
συναφές αντικείμενοK  
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ  για την χρήση του OMNP  και 
προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση OMN4 και μέχρι την σύγκληση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 
του OMN4K 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση υπογραφής συμφωνίας εξυγίανσης άρθρου NM6β ΝK P588/OMMT Eόπως 
ισχύει) και κατάθεσης αιτήσεως προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών περί άμεσης 
επικύρωσής  και λήψης προληπτικών μέτρωνK  
ΘΕΜΑ Tο:  Διάφορα θέματα και ανακοινώσειςK 
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε όλα ή 
ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι κ.κK μέτοχοι σε Α΄ 
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις O5 Απριλίου  OMN4I ημέρα Παρασκευή  και ώρα N6KMM 
και σε Β’  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 9  Μαΐου OMNPI  ημέρα Παρασκευή και ώρα 
N6KMMI αμφότερες στον ίδιο τόποK  
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Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις 
σύμφωνα με το άρθρο O9 του Κ.ΝK ON9M/N9OM όπως ισχύειK Σύμφωνα με το άρθρα O6 
παράγραφος Oβ και O8α του Κ.ΝKON9M/N9OMI ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν 
αντιστοίχως με τα άρθρα P και 5 του ΝKP884/OMNM και ισχύουνI η Εταιρεία ενημερώνει τους 
μετόχους για τα ακόλουθα: 
 
IK ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΕταιρείαςI στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.ΕK» E«ΕΧΑΕ»)I κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της 
συνεδρίασηςI ήτοι της Pης Απριλίου OMN4 Eημερομηνία καταγραφής)K Ομοίως σε περίπτωση 
επαναληπτικής Τακτικής Γενικής ΣυνέλευσηςI η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται 
κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της επαναληπτικής 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Eδηλαδή της ONης Απριλίου OMN4 και της 5ης Μαΐου OMN4I 
αντίστοιχα)K Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής 
έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ήI εναλλακτικάI με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της 
Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ"K Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική 
πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το 
αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Eήτοι την 
5η Απριλίου OMN4 και για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις την OOη Απριλίου OMN4 και 
6η Μαΐου OMN4 αντιστοίχως)K Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής 
και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως 
άνω ημερομηνία καταγραφήςK Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του 
άρθρου O8α του Κ.ΝK ON9M/N9OMI οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο 
μετά από άδειά τηςK Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των 
μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίαςI η οποία περιορίζει την 
δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική ΣυνέλευσηK 
 
IIK ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση 
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τουςK Κάθε μέτοχος 
μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις EP) αντιπροσώπουςK Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική 
Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία EP) φυσικά πρόσωπαK Έντυπο 
πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κK Μετόχους στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας wwwKhelfishKgr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Μετόχων της Εταιρείας EΛK Πεντέλης αρK 95Γ ΤΚ N5O P4 ΧαλάνδριI τηλK ONM 6NPN666)K Το 
έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνσηI τουλάχιστον τρεις EP) ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής ΣυνέλευσηςK Σε περίπτωση επαναληπτικής 
Τακτικής Γενικής ΣυνέλευσηςI η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί 
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στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον τρεις EP) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής ΣυνέλευσηςK Αντιπρόσωπος που ενεργεί για 
περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχοK 
 
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΕταιρείαI πριν από την έναρξη 
της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής ΣυνέλευσηςI κάθε συγκεκριμένο γεγονόςI το οποίο 
μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο 
αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχουI 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 αυτόνI 
 
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά 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 ΕταιρείαςI 
 
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 ΕταιρείαςI 
 
δ)  είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’K 
 
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική 
Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσαI ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των 
μετόχων στη ψηφοφορίαK  
 
IIIK ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κK Μετόχους ότιI σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο P9 
του Κ.ΝK ON9M/N9OM: 
 
• Μέτοχοι που εκπροσωπούν το N/OM του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
ΕταιρείαςI δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα 
θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής ΣυνέλευσηςI κατόπιν σχετικής αίτησης 
που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε EN5) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από τη Γενική ΣυνέλευσηI ήτοι μέχρι την OPη Μαρτίου OMN4K Η αίτηση για την εγγραφή 
πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή 
σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική ΣυνέλευσηI σύμφωνα με το άρθρο P9 παρK O 
του Κ.ΝK ON9M/N9OMK 
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• Μέτοχοι που εκπροσωπούν το N/OM του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
με αίτησηI η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά ET) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη Γενική ΣυνέλευσηI  ήτοι μέχρι την PNη Μαρτίου  OMN4 δικαιούνται να 
ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την 
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή τηςI σύμφωνα με το άρθρο P9 παρK Oα του Κ.ΝK ON9M/N9OMI 
το δε διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των αιτούντων μετόχων 
τουλάχιστον έξι E6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής ΣυνέλευσηςK 
 
• Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχουI που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε E5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική ΣυνέλευσηI το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για 
τις υποθέσεις της ΕταιρείαςI στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξηςK ΕπίσηςI με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το N/OM 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίουI που υποβάλλεται εντός της ίδιας ως άνω 
προθεσμίαςI 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 τους διευθυντές της ΕταιρείαςI καθώς και κάθε παροχή προς τα 
πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούςK 
 
• Μέτοχοι που εκπροσωπούν το N/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΕταιρείαςI 
δικαιούνται να ζητήσουν από την ΕταιρείαI πέντε E5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από 
την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει 
στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την 
περιουσιακή κατάσταση της ΕταιρείαςK 
 
Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και 
σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών ΣυνελεύσεωνK 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 δικαιώματοςK 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 ΕταιρείαςK       
Η παρούσα πρόσκλησηI τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας wwwKhelfishKgrK Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς του 
κ.κK Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας EΛK 
Πεντέλης αρK 95Γ ΤΚ N5O P4 ΧαλάνδριI τηλK ONM 6NPN666)K 

 
ΧαλάνδριI NT Μαρτίου  OMN4 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.ΕK 
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