ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

της

Ανώνυµης

Εταιρείας

µε

την

επωνυµία

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.
42807/06/Β/99/30 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,

προσκαλεί

τους Μετόχους της, σύµφωνα µε τον Νόµο Ν.4548/2018 “Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων
εταιρειών”’ όπως ισχύει σήµερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου αυτής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Αυγούστου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10:30, στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» (Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 2)
Αίθουσα «Αριστοτέλης 1», µε θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

∆ΙΑΤΑΞΗ

1. Ορισµός του αριθµού των ανεξάρτητων µελών του ∆.Σ./Ο.Λ.Θ. ΑΕ µε µείωση από τρία (3) σε
δύο (2) µέλη και εκλογή νέων.
2. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας «Επιτροπή Ελέγχου»
3. Ανακοινώσεις
Σύµφωνα µε το άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6, 128 και 141 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενηµερώνει
τους µετόχους για τα ακόλουθα:
∆ικαίωµα Συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29

ης

Αυγούστου 2019 των µετόχων της Εταιρείας, δικαιούται να

συµµετάσχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος των κινητών αξιών (µετοχές) της Εταιρείας, στα αρχεία του
Συστήµατος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυµη
ης

Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την έναρξη της πέµπτης (5 ) ηµέρας 24.08.2019 πριν από την ηµέρα
συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Ηµέρα Καταγραφής). Η ως άνω ηµεροµηνία
καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας πιστοποιείται ηλεκτρονικά βάσει ενηµέρωσης που λαµβάνει η
εταιρεία µέσω των συµµετεχόντων και εγγεγραµµένων διαµεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο
Τίτλων. 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 καταγραφής.
Σηµειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωµάτων συµµετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσµευση των
µετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την

δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην
ηµεροµηνία καταγραφής και στην ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η εξ αποστάσεως
συµµετοχή των µετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατή. Κάθε µετοχή δίνει δικαίωµα µιας ψήφου.
∆ιαδικασία για την άσκηση δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπων
Ο µέτοχος µπορεί να συµµετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή µέσω
αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους, µπορεί να ψηφίζει
διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία ή περισσότερες
γενικές συνελεύσεις και για ορισµένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
µετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν 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 την επίτευξη της πλειοψηφίας.
Ο διορισµός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και
υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα
ηµεροµηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3)
αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές 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 ορισµένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.
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 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 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.
Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισµό αντιπροσώπου είναι διαθέσιµο στους µετόχους στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thpa.gr και σε έγχαρτη µορφή από το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικό,
Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στην διεύθυνση, εντός Λιµένος
Θεσσαλονίκης (Πύλη 11), κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος τηλ. +30 2310 593320. Το εν λόγω
έντυπο κατατίθεται συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από το µέτοχο, στο Τµήµα Μετόχων της
Εταιρείας ή αποστέλλεται ταχυδροµικώς στην ανωτέρω διεύθυνση, ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση shares@thpa.gr σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από
συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
∆ικαιώµατα µειοψηφίας των µετόχων

Σύµφωνα µε το άρθρο 141 του Ν.4548/2018 ενηµερώνουµε τους µετόχους ότι, µεταξύ άλλων, έχουν τα
ακόλουθα δικαιώµατα
1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας µπορούν να ζητήσουν:
(α) την εγγραφή στην ηµερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεµάτων, µε
αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο ∆.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες 14/08/2019 πριν από
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς
έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται,
µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση δηλ. το αργότερο 22/08/2019.
Η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη ηµερήσια
διάταξη, την 16/08/2019, ήτοι δέκα τρεις (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στον διαδικτυακό τόπο 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 N.4548/2018.
(β) να τεθούν στη διάθεση των µετόχων έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες 23/08/2019 πριν από την Έκτακτη
Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν
αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, µε αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες 22/08/2019 πριν από την Γενική Συνέλευση.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι υποχρεωµένο να προβαίνει στην εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια
διάταξη ούτε στη δηµοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών µαζί µε αιτιολόγηση και µε σχέδια αποφάσεων
που υποβάλλονται από τους µετόχους, σύµφωνα µε παραγράφους α και β, αντίστοιχα, αν το
περιεχόµενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση µε το νόµο ή τα χρηστά ήθη.
(γ) από τον Πρόεδρο της συνέλευσης να αναβάλει µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική
συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης,
αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από
είκοσι (20) µέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
Η µετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η
επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν µπορούν να
µετέχουν και νέοι µέτοχοι, µε την τήρηση των διατάξεων συµµετοχής της παραγράφου 6 του άρθρου
124.
2. Οποιοσδήποτε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, µε αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες 24/08/2019 πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική
Συνέλευση συγκεκριµένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι
σχετικές µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, µε αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες 24/08/2019 πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική
Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της
Εταιρείας.

Λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε τα ανωτέρω δικαιώµατα µειοψηφίας και τους όρους άσκησής
τους είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( www.thpa.gr ).
∆ιαθέσιµα έγγραφα και πληροφορίες
Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του N. 4548/2018 και συγκεκριµένα, η
Πρόσκληση για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,

ο συνολικός αριθµός των

µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου που οι µετοχές ενσωµατώνουν κατά την ηµεροµηνία της
πρόσκλησης, τα έντυπα διορισµού αντιπροσώπου και τα σχέδια αποφάσεων για τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.thpa.gr) και σε έγχαρτη µορφή στο Τµήµα Χρηµατοοικονοµικό, Εξυπηρέτησης Μετόχων &
Εταιρικών Ανακοινώσεων στην διεύθυνση, εντός Λιµένος Θεσσαλονίκης (Πύλη 11), κτίριο
Τεχνικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος τηλ. +30 2310 593320, από όπου οι µέτοχοι µπορούν να
λαµβάνουν αντίγραφα.
Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2019

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

