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Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε
το άρθρο 11α του Νόµου 3371/2005
για την χρήση 01.01.2006 – 31.12.2006

•
•
•
•

α. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου.
Την 31 ∆εκεµβρίου 2006, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανερχόταν σε 27.273.817,00 ευρώ και ήταν διαιρεµένο σε 54.547.634
κοινές ονοµαστικές µετοχές µε ονοµαστική αξία κάθε µετοχής 0,50 €.
Με βάση το µετοχολόγιο της 31 ∆εκεµβρίου 2006, η µετοχική σύνθεση
της εταιρείας ήταν η εξής :
Αριθµός Μετοχών
Ποσοστό
Μέτοχος
%
Μαριάνθη Χ. Τεγόπουλου
10.972.800
20,12
Ελένη Χ. Τεγόπουλου
10.972.000
20,11
Κληρονόµοι Χ.Κ. Τεγόπουλου
20.247.216
37,12
(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη)
Ευρύ επενδυτικό κοινό &
22,65
θεσµικοί επενδυτές
12.355.618
Σύνολο
54.547.634
100,00
Η ίδια µετοχική σύνθεση παραµένει µέχρι την 22.03.2007 ηµεροµηνία
σύνταξης της έκθεσης διαχειρίσεως. Το σύνολο (100%) των µετοχών της
εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν
ειδικές κατηγορίες µετοχών.
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις µετοχές είναι
αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και έχουν
συµπεριληφθεί στο καταστατικό της εταιρείας ως εξής :

1. Κάθε µέτοχος παριστάµενος είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου
στη Γενική Συνέλευση δικαιούται µίας ψήφου για κάθε µετοχή του,
άρθρο 31, § 1 του καταστατικού .
2. Κάθε µετοχή, παρέχει δικαίωµα στη διανοµή των κερδών της εταιρείας
και στο προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση
διάλυσης της εταιρείας, κατά το λόγο του καταβεβληµένου κεφαλαίου
της µετοχής προς το συνολικό καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.
3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου οι παλαιοί
µέτοχοι έχουν αποκλειστικό αναλογικό δικαίωµα προτίµησης σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην § 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, (άρθρο 6 του
καταστατικού).
4. Κατόπιν αιτήσεως µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, (α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, (β) το
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική
Συνέλευση των µετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία
καταβλήθηκαν στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους ∆ιευθυντές ή
υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή
κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύµβαση της εταιρείας µε
αυτούς και να παρέχει τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες περί
των υποθέσεων της εταιρείας στο µέτρο που είναι χρήσιµες για την

5.

6.
7.
8.

1.
2.

πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης
µέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου µπορούν να ζητήσουν κατά τις διατάξεις του
άρθρου 726 και επόµενα του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας από το
αρµόδιο δικαστήριο τον διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν από το
αρµόδιο ∆ικαστήριο Αθηνών έλεγχο της εταιρείας εφ’ όσον καθίσταται
πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως
επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση (άρθρο 35 του καταστατικού).
Στις ανωτέρω περιπτώσεις 4 και 5 οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να
τηρούν κατατεθειµένες τις µετοχές τους που τους παρέχουν τα ανωτέρω
δικαιώµατα για τα χρονικά διαστήµατα που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920.
Οι µέτοχοι για να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους παραστάσεως και
ψήφου στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να τηρούν κατατεθειµένες τις
µετοχές τους.
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο
ονοµαστικό κεφάλαιο των µετοχών.
β. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας
∆εν υφίσταται κανένας περιορισµός στην µεταβίβαση των µετοχών,
σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, εκτός αυτών που
προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και τους νόµους που διέπουν τη
λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Αθηνών που διαπραγµατεύονται οι
µετοχές της εταιρείας.
ε. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου – Προθεσµίες άσκησης
σχετικών δικαιωµάτων.
Σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 31 § 1) η κυριότητα
µιας µετοχής δίνει δικαίωµα σε µία ψήφο και οι ψήφοι αυξάνονται κατά
τον λόγο µίας ψήφου ανά µετοχή.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης (άρθρο 25 § 1 και 2) όταν είναι
παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή, µέτοχοι που εκπροσωπούν
τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει
καταβληθεί.
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι µέσα σε
είκοσι (20) µέρες από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε
αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) το λιγότερο µέρες, άρθρο 24, § 2,
εδάφιον γ, του καταστατικού, και βρίσκεται σε απαρτία κατά την
επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και αποφασίζει έγκυρα για τα θέµατα
της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό
του καταβεβληµένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης µε την ως άνω συνήθη απαρτία
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται
σ’ αυτή, άρθρο 27 § 1 του καταστατικού.
Εξαιρετικά, άρθρο 26 του καταστατικού, προκειµένου η Γενική
Συνέλευση να αποφασίσει για µεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
για µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησής της, για αύξηση των
υποχρεώσεων των µετόχων, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή
µείωση αυτού, για έκδοση οµολογιακού δανείου σύµφωνα µε τα άρθρα
3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 22 του καταστατικού της
εταιρείας, την διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας
όπως και για την κατ’ εξαίρεση διάθεση του υπολοίπου των κερδών της
εταιρείας, άρθρο 39 § 2γ του καταστατικού, η Συνέλευση ευρίσκεται σε
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας

διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή µέτοχοι που
εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3)
του καταβεβληµένου εταιρικού
κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση
προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύµφωνα µε τα ανωτέρω, βρίσκεται δε
σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέµατα της
αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή το ένα δεύτερο
(1/2) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν ούτε η
απαρτία αυτή επιτευχθεί η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και
συνέρχεται κατά τα ανωτέρω, πάλι τηρουµένης της ίδιας διαδικασίας
όπως αµέσως πιο πάνω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα και αποφασίζει για τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης
όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τις οποίες απαιτείται η ως
άνω εξαιρετική απαρτία λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων
(2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή (άρθρο 27 § 2 του
καταστατικού.)
3. Σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, άρθρο 30, § 1, ο µέτοχος για
να έχει δικαίωµα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,
υποχρεούται να καταθέσει πέντε (5), τουλάχιστον, ηµέρες πριν την
ορισθείσα για την σύγκληση της Συνέλευσης τις µετοχές του ή τους
προσωρινούς τίτλους στο ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα
έναντι αποδείξεως που θα καταθέσει και αυτή στην εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον µέρες πριν τη συνεδρίαση (άρθρο 30 § 2 του καταστατικού).
Μέσα στην ίδια πενθήµερη προθεσµία, πρέπει να κατατίθενται στο
κατάστηµα της εταιρείας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.
Μόλις κατατεθούν τα ανωτέρω έγγραφα, παραδίδεται στον µέτοχο ή τον
αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιµεύει ως εισιτήριο για τη
Συνέλευση.
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να
τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας πίνακας αυτών
που έχουν δικαίωµα ψήφου µε ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους
και του αριθµού των µετοχών τους και των ψήφων του καθενός από
αυτούς και των διευθύνσεων των µετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
Κάθε ένσταση κατά του πίνακα προτείνεται µε ποινή απαραδέκτου, κατά
την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Συνέλευση εισέλθει στην
ηµερήσια διάταξη.
Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στην ηµερήσια διάταξη, µπορεί να
επιτρέψει τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε µετόχους ή
αντιπροσώπους µετόχων που δεν κατέθεσαν εµπρόθεσµα τους τίτλους ή
τις εξουσιοδοτήσεις τους.
ζ. Κανόνες διορισµού/ αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και
τροποποίησης του καταστατικού εφ’ όσον διαφοροποιούνται από
τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920.
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) µέλη
που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων (άρθρο 12 § 1 του
καταστατικού).
Η διάρκεια της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πέντε (5)
χρόνια και παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη µετά τη λήξη της
θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση που θα προβεί στην εκλογή του
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την επόµενη πενταετία αλλά µη
δυναµένη σε καµιά περίπτωση να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

Οι εξερχόµενοι Σύµβουλοι µπορούν να επανεκλεγούν.
Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο
έκπτωσης χηρεύσει θέση Συµβούλου, το Συµβούλιο (άρθρο 13 του
καταστατικού) πριν από τη λήψη οποιασδήποτε άλλης απόφασης,
προβαίνει στον διορισµό προσωρινού αντικαταστάτη µέχρι την προσεχή
Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει οριστικά. Σε περίπτωση που η
Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η
εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάµεσο χρονικό
διάστηµα από την εκλογή µέχρι την πραγµατοποίηση της Γενικής
Συνέλευσης.
Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη λήγει τον χρόνο που έληγε η
θητεία αυτού που αντικατέστησε.
Οι Σύµβουλοι εκλέγουν µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ,
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα (1) ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
(άρθρο 15 § 1 του καταστατικού).
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του
αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, και τον τελευταίο στις ίδιες περιπτώσεις
αντικαθιστά ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Επιτρέπεται η σύµπτωση στο ίδιο
πρόσωπο της ιδιότητος του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος µπορούν να
εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισµό.
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση είναι η
µόνη αρµόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού, µε
τη συνήθη απαρτία σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τον Κ.Ν.
2190/1920 (άρθρο 25 § 1 του καταστατικού).
(η) Αρµοδιότητα ∆.Σ. για έκδοση νέων µετοχών/ αγορά ιδίων
µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
∆εν υπάρχει στο καταστατικό της εταιρείας ειδική ρύθµιση για το
παραπάνω θέµα οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του
Κ.Ν. 2190/1920.
Τέλος, η εταιρεία διαθέτει τις ακόλουθες συµµετοχές :
α/α
1
2
3
4
5
6

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ
ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
MEDIATEL Α.Ε.
ΑΡΓΟΣ ΑΕ
PLANATECH Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ
90%
51%
100%
44%
24,12%
20%

Αθήνα 30 Μαϊου 2007

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος

Αθανάσιος Στ. Τεγόπουλος

Ελένη Χρ. Τεγοπούλου

