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ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Σύμφωνα με  το Νόμο και  το Καταστατικό  της Εταιρείας  και  την από 22/1/2014 απόφαση 
του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της,  καλούνται  οι  Μέτοχοι  της  ανώνυμης  Εταιρείας  με  την 
επωνυμία  «ΙΝΤΕΡΤΕΚ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  –ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»  σε  Έκτακτη  Γενική 
Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09:00 π.μ., στο Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αφροδίτης 
24 &  Ριζούντος),  προς  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  επί  των  ακόλουθων  θεμάτων  της 
ημερήσιας διάταξης: 
 
1.  Εκλογή  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου,  με  πενταετή  θητεία  και  διορισμός  ανεξαρτήτων 
μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν 3016/2002. 
2. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν 3693/2008. 
3.  Ανακοίνωση  αντικατάστασης  Μέλους  του  Δ.Σ.,  ορισμού  ιδιοτήτων  Μελών  Δ.Σ.  και 
χορήγηση σχετικής εγκρίσεως. 
Περαιτέρω,  και  σύμφωνα  με  την  ίδια  ως  άνω  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  σε 
περίπτωση μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό 
απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της άνω αρχικής ημερησίας διάταξης, 
κατά  την  ημερομηνία  της  14/02/2014,  η  Γενική  Συνέλευση  θα  συνέλθει  εκ  νέου  σε 
Επαναληπτική  Συνέλευση  την  Τρίτη,  25  Φεβρουαρίου  2014  και  ώρα  09:00  π.μ.,  στο 
Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος). 
Σημειώνεται  ότι  δεν  θα  δημοσιευθεί  νέα  πρόσκληση  για  την  τυχόν  επαναληπτική 
συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 14 Φεβρουαρίου 2014, δικαιούται να συμμετέχει και 
να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του 
Συστήματος  Άυλων  Τίτλων  (Σ.Α.Τ.)  που  διαχειρίζεται  η  εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ,  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  & 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ»  (ΕΧΑΕ)  κατά  την  έναρξη  της  πέμπτης  (5ης)  ημέρας  πριν  από  την 
ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την ημερομηνία 
της 9ης Φεβρουαρίου 2014 («Ημερομηνία Καταγραφής»). 
Στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 25 Φεβρουαρίου 2014  (σε περίπτωση 
μη συγκέντρωσης  της απαιτούμενης σύμφωνα με  τον Νόμο και  το Καταστατικό απαρτίας 
για  την  λήψη  αποφάσεων  επί  των  θεμάτων  της  αρχικής  ημερησίας  διάταξης  κατά  την 
ημερομηνία της 14/02/2014) δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται 
ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) 



που  διαχειρίζεται  η  εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη 
της  τέταρτης  (4ης)  ημέρας  πριν  από  την  ημερομηνία  συνεδρίασης  της  Επαναληπτικής 
Γενικής  Συνέλευσης  («Ημερομηνία  Καταγραφής»),  δηλαδή  κατά  την  ημερομηνία  της  21 
Φεβρουαρίου 2014. 

Έναντι  της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση  έχει  μόνον  όποιος  φέρει  την  ιδιότητα  του  μετόχου  κατά  την  αντίστοιχη 
Ημερομηνία Καταγραφής. 
Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας, εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ, 
πρέπει  να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη  (3η) ημέρα πριν  τη συνεδρίαση 
της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 11η Φεβρουαρίου 2014 και επί τυχόν Eπαναληπτικής 
Γενικής Συνέλευσης έως την 22 Φεβρουαρίου 2014. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά 
πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα 
νομιμοποιητικά τους έγγραφα.  
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 αρχική ή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 
Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ. 
Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε 
μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις  (3) αντιπροσώπους και 
τα  νομικά  πρόσωπα/μέτοχοι  μπορούν  να  ορίζουν  ως  εκπροσώπους  τους  μέχρι  τρία  (3) 
φυσικά  πρόσωπα.  Σε  περίπτωση  που  μέτοχος  κατέχει  μετοχές  της  Εταιρείας,  οι  οποίες 
εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει 
διαφορετικούς  αντιπροσώπους  για  τις  μετοχές  που  εμφανίζονται  στον  κάθε  λογαριασμό 
αξιών.  Αντιπρόσωπος  που  ενεργεί  για  περισσοτέρους  μετόχους  μπορεί  να  ψηφίζει 
διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 
Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης 
του  δικαιώματος  ψήφου  με  ηλεκτρονικά  μέσα,  χωρίς  τη  φυσική  παρουσία  των  μετόχων 
στον  τόπο  διεξαγωγής  της,  είτε  δι’  αλληλογραφίας,  καθώς  τέτοια  διαδικασία  δεν 
προβλέπεται στο Καταστατικό της Εταιρείας. 
Έντυπο  πληρεξουσιότητας  για  το  διορισμό  αντιπροσώπου  θα  είναι  διαθέσιμο  στους 
μετόχους:  (α)  σε  έγχαρτη  μορφή  στα  γραφεία  της  Εταιρείας  (Αφροδίτης  24 &  Ριζούντος, 
Ελληνικό Αττικής, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, 1ος όροφος, τηλ. 210‐9692300) και (β) σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intertech.gr). 
Το  ανωτέρω  έντυπο  θα  πρέπει  να  κατατεθεί,  συμπληρωμένο  και  υπογεγραμμένο,  στην 
Εταιρεία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες 
πριν  από  την  ημερομηνία  της  αρχικής  ή  Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης,  ήτοι  την  11 
Φεβρουαρίου 2014 και την 22 Φεβρουαρίου 2014 αντίστοιχα. 
Ο  αντιπρόσωπος  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  Εταιρεία,  πριν  από  την  έναρξη  της 
συνεδρίασης  της  Έκτακτης  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. 
Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: 
α)  μέτοχος  που ασκεί  τον  έλεγχο  της  Εταιρείας  ή  άλλο  νομικό  πρόσωπο  ή  οντότητα  που 
ελέγχεται  από  το  μέτοχο  αυτόν,  β)  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) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή 
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρείας,  δ)  σύζυγος  ή  συγγενής  πρώτου  βαθμού  με  ένα  από  τα  φυσικά  πρόσωπα  που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. 
Σύμφωνα με  το άρθρο 39  παρ.2, 2α, 4  και 5  του κ.ν. 2190/1920  οι μέτοχοι  έχουν μεταξύ 
άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: 
i.  Μέτοχοι  που  εκπροσωπούν  το  1/20  του  καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου  της 
Εταιρείας,  δικαιούνται  να  ζητήσουν  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  να  εγγράψει 
πρόσθετα  θέματα  στην  ημερήσια  διάταξη  της  Γενικής  Συνέλευσης,  κατόπιν  σχετικής 
αίτησης  που  πρέπει  να  περιέλθει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  δέκα  πέντε  (15)  ημέρες 
τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2014. Η αίτηση για 
την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή 
από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια 
διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα 
τρεις  (13)  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  της  Γενικής  Συνέλευσης,  ήτοι  την  1η 
Φεβρουαρίου 2014 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους 
μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. 
ii.  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου 
μετοχικού  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  θέτει  στη  διάθεση  των  μετόχων  κατά  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από 
την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 8 Φεβρουαρίου 2014, 
σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη 
ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες 
τουλάχιστον  πριν  από  την  ημερομηνία  της  Γενικής  Συνέλευσης,  ήτοι  μέχρι  την  7 
Φεβρουαρίου 2014. 
iii.  Μετά  από  αίτηση  οποιουδήποτε  μετόχου,  που  υποβάλλεται  στην  Εταιρεία  πέντε  (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 8 Φεβρουαρίου 
2014,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Γενική  Συνέλευση  τις 
αιτούμενες  συγκεκριμένες  πληροφορίες  για  τις  υποθέσεις  της  Εταιρείας,  στο  μέτρο  που 
αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων 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.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την  παροχή  των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 
iv. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε  (5)  τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 8 Φεβρουαρίου 2014, το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την 
πορεία  των  εταιρικών  υποθέσεων  και  την  περιουσιακή  κατάσταση  της  Εταιρείας.  Το 
Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την  παροχή  πληροφοριών  για  αποχρώντα 
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 
v.  Κατόπιν  αίτησης Μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  1/20  του  καταβεβλημένου  μετοχικού 
κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από 
την  Γενική  Συνέλευση,  ήτοι  το  αργότερο  μέχρι  την  8  Φεβρουαρίου  2014,  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο  υποχρεούται  να  ανακοινώσει  στην  Γενική  Συνέλευση  τα  ποσά  που  κατά  την 
τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους 
διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε 
αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. 
Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, 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 σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. 
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 
Οι πληροφορίες  του άρθρου 27  παρ. 3  του κ.ν. 2190/1920  και συγκεκριμένα,  η παρούσα 
πρόσκληση  της  Γενικής  Συνέλευσης,  τα  έγγραφα  που  πρόκειται  να  υποβληθούν  στην 
Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση,  τα  έντυπα  για  την  άσκηση  δικαιώματος  ψήφου  μέσω 
αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πίνακας με 
το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου,  είναι διαθέσιμα 
σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος, Ελληνικό Αττικής, 
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, 1ος όροφος, τηλ. 210‐9692362) και σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intertech.gr). 
 
 

Ελληνικό, 23 Ιανουαρίου 2014 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Δημήτριος Πολιτόπουλος 

 

 

 

 

 



Ανακοίνωση της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» 
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ.β’ του Κ.Ν. 2191/1920 σχετικά με την 
Έκτακτη  Γενική Συνέλευση της 14/02/2014. 

 

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ενημερώνει τους κ.κ. 
μετόχους της, ότι την 24η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία της πρόσκλησης για την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14/02/2014, ο συνολικός αριθμός των μετόχων και 
των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 11.233.200 

Η εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην της ως άνω κοινών μετά 
ψήφου μετοχών. 

 

 

Ελληνικό, 24 Ιανουαρίου 2014 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

   ΠΡΟΣ:   
 

Για τη συµµετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.02.2014 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ  
(ΤΗΛ.: 2109692362 – FAX: 210-9692394)  

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :  €8.200.236,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 11.233.200    
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ : 0,73  

(Παρακαλούµε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)  

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόµιµος εκπρόσωπος μετόχου της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: ................................................................................................... 
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: ........................................................................................................  
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:.............................................................................................................. 
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: ..................................................................................................  
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: ...................................................................................... 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................(για νοµικά πρόσωπα)  

Εξουσιοδοτώ 
Τον / Την κ. ........................................................................ του ...................................... 
και της ...................................., κάτοικο ........................................., οδός ..................... αρ. 
.... , κάτοχο του Α.Δ.Τ. µε αριθµό ................................. εκδοθέντος την ................ από το 
Α.Τ. ............................... 
ή/και 
Τον / Την κ. ........................................................................ του ...................................... 
και της ...................................., κάτοικο ........................................., οδός .....................  αρ. 
.... , κάτοχο του Α.Δ.Τ. µε αριθµό ................................. εκδοθέντος την ................ από το 
Α.Τ. ...............................  
ή/και  
Τον / Την κ. ........................................................................ του ...................................... 
και της ...................................., κάτοικο ........................................., οδός ..................... αρ. 
.... , κάτοχο του Α.Δ.Τ. µε αριθµό ................................. εκδοθέντος την ................ από το 
Α.Τ. ..............................  

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να µε αντιπροσωπεύσουν κατά την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. που θα συνέλθει την 
14.02.2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.µ. στην έδρα της εταιρείας, στο Ελληνικό 
Αττικής (Αφροδίτης 24) και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική, µετά από διακοπή ή 
µετά από αναβολή αυτής Γενική Συνέλευση, και να ψηφίσουν επ’ ονόµατι και για 
λογαριασµό µου µε το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές 



 
 
 

της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε., των οποίων είµαι κύριος ή έχω εκ του νόµου ή από σύµβαση
δικαίωµα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω 
θέµατα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:  

*Σηµειώστε µε Χ την επιλογή σας  

2. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν 3693/2008 

*Σηµειώστε µε Χ την επιλογή σας  

3. Ανακοίνωση αντικατάστασης Μέλους του Δ.Σ., ορισμού ιδιοτήτων Μελών Δ.Σ.
και χορήγηση σχετικής εγκρίσεως.

ΥΠΕΡ  ΚΑΤΑ  ΑΠΟΧΗ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ  

    

ΥΠΕΡ  ΚΑΤΑ  ΑΠΟΧΗ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ  

    

ΥΠΕΡ  ΚΑΤΑ  ΑΠΟΧΗ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ  

    

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία και διορισμός
ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν 3016/2002. 

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους µου σχετικά µε την υποχρέωση 
γνωστοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 28α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 



 
 
 
 
 

 
_______________________  

 
 

_________________________  
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο  Τόπος/Ημερομηνία/Υπογραφή  

Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία θα λάβει 
χώρα την 14.02.2014, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, µετά από διακοπή ή µετά από 
αναβολή αυτής. Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και 
κοινοποιείται στην εταιρεία µε τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την 
ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: 
Αφροδίτης 24, Ελληνικό ή αποστέλλεται στο fax 210-9692394 τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να µεριµνά για την 
επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και της παραλαβής 
του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2109692362. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα 
είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν την 
αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.  
 



 
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14/02/2014, 

 
Θέμα 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία και διορισμός 
ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 3016/2002. 
Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, 
εκπροσωπούντες ………………. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου …………….. μετοχών, 
λαβόντες υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 «Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης» εξέλεξαν 
κατά πλειοψηφία τα εξής έξι (6) πρόσωπα ως Μέλη του ΔΣ το οποίο θα διοικήσει την 
Εταιρεία επί πενταετία από σήμερα: ………. Εξ αυτών δύο (2) Μέλη, ήτοι οι κ.κ. ……. θα 
έχουν την ιδιότητα του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους. 
 
 
Θέμα 2ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008. 
Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, 
εκπροσωπούντες ………………. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου …………….. μετοχών, 
λαβόντες υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 και ειδικότερα του άρθρ. 37 αυτού, 
εξέλεξαν ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχους τα εξής δύο ανεξάρτητα Μέλη εκ του Δ.Σ. ,ήτοι 
τους κ.κ. …………… και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος εκ του Δ.Σ.  κ. …………., τα οποία 
στο εξής θα απαρτίζουν της εν λόγω Επιτροπή. 
 
 
Θέμα 3ο: Ανακοίνωση αντικατάστασης Μέλους του Δ.Σ., ορισμού ιδιοτήτων Μελών 
Δ.Σ. και χορήγηση σχετικής εγκρίσεως.  
Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, 
εκπροσωπούντες ………………. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου …………….. μετοχών, 
ενέκριναν κατά πλειοψηφία τον, δυνάμει της με ημερομηνία 28.11.2013 ομόφωνης 
Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγέντα ως νέο μέλος αυτού κ. Γεώργιο 
Κοσιφολόγο, υπό την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση 
του αποχωρήσαντος κ. Ιωάννη Ρούσσου, καθώς και τον ορισμό του κ. Αντωνίου Καράλη ως 
προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Ρόρρη, που 
απέβαλε την ιδιότητα του ανεξαρτήτου. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου  

της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»  
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 εδ. δ’ του Κ.Ν. 2190/1920  

σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14.02.2014. 

 
 

 
Θέμα 1ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θετεία και διορισμός 
ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 3016/2002. 
Εν όψει των αποχωρήσεων και επακόλουθων αντικαταστάσεων μελών του Δ.Σ. που έλαβαν 
χώρα από την εκλογή Δ.Σ. κατά την Τ.Γ.Σ. της 29.6.2012 έως σήμερα και παρότι η θητεία 
του τρέχοντος ΔΣ λήγει την 29.6.2017, κρίνεται σκόπιμο να εισαχθεί στην Γενική 
Συνέλευση το παρόν θέμα. 
Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 3016/2002 τα ανεξάρτητα μέλη το Δ.Σ. ορίζονται 
από την Γ.Σ. καθίσταται, σχετικών, αναγκαία και η απόφαση για τέτοιο διορισμό. 
 
 
Θέμα 2ο : Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008. 
Στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Δ.Σ. και δεδομένου ότι η εκ του άρθ. 37Ν. 
3693/2008 Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά και ένα 
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ., 
συντρέχει λόγος ορισμού των μελών της εν λόγω επιτροπής, εκ των εκλεγησομένων μελών 
του νέου Δ.Σ. 
 
Θέμα 3ο : Ανακοίνωση αντικατάστασης Μέλους του Δ.Σ., ορισμού ιδιοτήτων Μελών 
Δ.Σ. και χορήγηση σχετικής εγκρίσεως. 
Δυνάμει της με ημερομηνία 28.11.2013 ομόφωνης Απόφασης, το Δ.Σ. εξέλεξε, σε 
αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος κ. Ιωάννη Ρούσσου, τον κ. Γεώργιο Κοσιφολόγο, υπό 
την ιδιότητα του προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., για το 
υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος Μέλους, δηλαδή  έως την 29.06.2017 και, 
επίσης, όρισε ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος τον κ. Αντώνιο Καράλη σε 
αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Ρόρρη, που απέβαλε την ιδιότητα του ανεξάρτητου. Η Γ.Σ. 
καλείται να εγκρίνει τις ως άνω αντικαταστάσεις. 
 

Ελληνικό, 22.01.2014 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 


