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Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων 

εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 

23.04.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (η «Εταιρεία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα 

γίνει την 16η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Αττικής, 

στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος), προς συζήτηση 

και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη 

επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με 

την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική 

Συνεδρίαση την 27η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως 

άνω τόπο.  

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 
Θέμα 1ο: Ανάκληση της από 28 Δεκεμβρίου 2018 απόφασης της Β’ 

Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός 

εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) 

με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων 

τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης 

ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) με 

άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή 

διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή, λόγω παρέλευσης της 

τετράμηνης προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου 

σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4548/2018 με αντίστοιχη τροποποίηση του 

άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού 

έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ 

(1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων 

οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου 

μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του 

ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της 

Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή με 



 

 

αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. 

Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 126 παρ. 6 και 128 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία 

ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 
Στην Γενική Συνέλευση της 16ης Μαΐου 2019 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 το Ελληνικό Κεντρικό 

Αποθετήριο Τίτλων («Κ.Α.Α.») κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από 

την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 

11.05.2019 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει 

και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και 

πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κ.Α.Α., με απευθείας 

ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Κ.Α.Α.   

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 Έκτακτη ή 

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας 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. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, 

οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, 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, ανάκληση ή αντικατάσταση  

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 

σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης.  

Ο αντιπρόσωπος 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. 

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. 

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 

συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 

αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες 

από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν 

συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών 

από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες 

μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται 

κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο 

τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.  

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 

εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, 

πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 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, 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 ή το σχέδιο απόφασης που έχει 

υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παράγραφο 4 

του κ.ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν οι αιτούντες μέτοχοι 

δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι 

ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.  

3. 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 123 παράγραφος 3 του κ.ν. 4548/2018, 

έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, 

σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την 

αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 

Συνέλευσης.  

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται 

να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική 

ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της 

συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν 

μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες 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 σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής ως ορίζονται  ανωτέρω στην οικεία 

παράγραφο.   

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε 

(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες 

συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές 

είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Με αίτηση 

μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική 

Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε 

μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε 

παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με 

αυτούς.  

Στις ανωτέρω υπό 5 παράγραφο περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 

αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 

αναγράφεται στα πρακτικά.  



 

 

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται εντός πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρων ημερών 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 εταιρείας. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.  

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της 

ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. 

Για 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, η οποία πιστοποιείται από την 

καταχώρησή τους στο Σ.Α.Τ. το οποίο διαχειρίζεται το Κ.Α.Α.  

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η 

παρούσα πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και 

των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της 

πρόσκλησης, 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 καθώς και τα τυχόν 

σχέδια αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι, ασκώντας τα δικαιώματα 

μειοψηφίας τους, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας 

(Αφροδίτης 24 & Ριζούντος, Ελληνικό Αττικής, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, 

ισόγειο, τηλ. 210-9692300) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας (www.intertech.gr). 

 

Ελληνικό, 23-04-2019 

Για το Δ.Σ. 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  

 

 

Ηλίας Γεωργαντάς 

http://www.intertech.gr/

