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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕNΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο 
καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΝΕΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019 
ημέρα  Τρίτη και ώρα 11π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Χαριλάου 
Τρικούπη & Αθηνάς 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 
 
                                  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Υποβολή  και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για 
την εταιρική χρήση    01/01/2018-31/12/2018 μετά των Ετήσιων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της ανωτέρω εταιρικής 
χρήσης καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Έγκριση, σύμφωνα με το αρθρο108 του ν.4548/2018 της συνολικής 
διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά 
την εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018.            

3. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 
01/01/2019-31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.   

4. Έγκριση αμοιβών μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική  
χρήση 1/1/2018-31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική 
χρήση  1/1/2019-31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018. 

5. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της 
Εταιρείας επί  σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του 
ν.4548/2018.Κωδικοποιηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.     

6. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της 
χρήσης 01/01/2018-31/12/2018. 

 
Σύμφωνα με τα άρθρα 121,124 και 128 του ν.4548/2018,η Εταιρία ενημερώνει 
τους μετόχους σχετικά με τα ακόλουθα: 
 
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο 
τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη 
της 05/09/2019 (Ημερομηνία Καταγραφής).Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας 
μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει 
δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος 
φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 του 
ν.4548/2018,οι μέτοχοι μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση μόνο μετά από 
άδεια της. 
Για τη συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η 
τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης 



και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην  
Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. 
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και 
την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας η 
με ηλεκτρονικά μέσα. 
 
Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση 
μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπρόσωπων. 
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι ( 3 ) αντιπροσώπους. Ο μέτοχος μπορεί 
να διορίσει αντιπρόσωπο για μια η 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 η αντικατάσταση του εκπροσώπου του μετόχου 
γίνεται εγγράφως και υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας η μέσω fax  
σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία 
συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης. 
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από 
την έναρξη της συνεδρίασης της τακτικής 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 τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 128 παρ.5 ν.4548/2018. 
 
Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας 
έχουν και τα εξής δικαιώματα: 
 
(Α) Εάν εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου , μπορούν με αίτηση τους , η οποία πρέπει να περιέλθει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική 
Συνέλευση , να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα 
θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση για την 
εγγραφή πρόσθετων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση η από 
σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη 
ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη 
ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας , μαζί με την αιτιολόγηση η το σχέδιο απόφασης που έχει 
υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 123 ν.4548/2018. 
 
(Β) Εάν εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, μπορούν με αίτηση τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης, να ζητήσουν από Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει  στη διάθεση των 
μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ.3 του ν.4548/2018, έξι (6) 
τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια 



αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική η την τυχόν 
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. 
 
(Γ) Με αίτηση οποιονδήποτε μετόχου  που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, μπορούν να 
ζητήσουν 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. 
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες 
διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων 
που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική 
Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και 
κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιανδήποτε αιτία η σύμβαση της 
εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα   
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 
 
(Δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, μπορούν με αίτηση τους, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε 
(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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. 
 
(Ε) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, μπορούν με αίτηση τους να ζητήσουν η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα η 
θέματα της ημερήσιας διάταξης να διενεργηθεί  με φανερή ψηφοφορία. 
 
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν 
τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν.4548/2018,τον αριθμό των μετοχών που 
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. 
 
Τα έγγραφα και οι πληροφορίες των παρ.3 και 4 του άρθρου 123 του 
ν.4548/2018 είναι διαθέσιμα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Ηράκλειο 
Κρήτης, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη & Αθηνάς 2 και στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας  www.netcomputers.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                           
.                                                                   
      . 

 
 

Ηράκλειο 13/08/2019 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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