
1 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

(PASAL DEVELOPMENT SA) 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας µε την 
επωνυµία «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και 
τον διακριτικό τίτλο «PASAL DEVELOPMENT SA» και Αρ.ΓΕ.ΜΗ  861301000 
(εφεξής η «Εταιρία»), που ελήφθη στις 17 ∆εκεµβρίου 2019, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του νόµου και του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. 
Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την  9η 
Ιανουαρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 11:00 πµ στην έδρα της Εταιρίας, στο 
Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου αρ. 6, στον υπόγειο όροφο, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων ηµερησίας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

1) Ανακοίνωση εκλογής νέου προσωρινού ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2) Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ορισµός ανεξάρτητων µη εκτελεστικών 

µελών.  

3) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.  

 

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης κατά το νόµο και το καταστατικό 
απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Ιανουαρίου 2020 
καλούνται οι κ.κ. µέτοχοι σε  επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η  
Ιανουαρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 πµ, στην έδρα της Εταιρίας, 
στον ανωτέρω οριζόµενο χώρο. Σηµειώνεται ότι δε θα δηµοσιευθεί νεότερη 
πρόσκληση σύµφωνα µε το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  

  
Σύµφωνα µε τα άρθρα 121 παρ. 3 και 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως 
ισχύουν, η Εταιρία ενηµερώνει του µετόχους για τα ακόλουθα: 

∆ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 

Τόσο στην αρχική Γενική Συνέλευση της 9ης  Ιανουαρίου 2020 όσο και στην 
τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιανουαρίου 2020, έχουν 
δικαίωµα να συµµετάσχουν και να ψηφίσουν µόνο οι Μέτοχοι οι οποίοι 
εµφανίζονται ως µέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων 
Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο 
Τίτλων Ανώνυµη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας 
πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της αρχικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 4η 
Ιανουαρίου 2020 (Ηµεροµηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσµευση των 
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µετοχών τους. 

Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε κάθε νόµιµο µέσο και πάντως 
βάσει ενηµέρωσης που λαµβάνει η Εταιρία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, 
εφόσον παρέχει υπηρεσίες µητρώου ή µέσω των συµµετεχόντων και 
εγγεγραµµένων διαµεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε 
άλλη περίπτωση. 

Οι Μέτοχοι δύνανται να συµµετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή 
µέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη Γενική 
Συνέλευση µέσω αντιπροσώπου οφείλουν να  αποστείλουν τη σχετική 
εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης  στην Εταιρία, το αργότερο 48 ώρες πριν 
από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της κάθε Γενικής Συνέλευσης. 

Το σχετικό έντυπο Εξουσιοδότησης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της 
Εταιρίας http://www.pasal.gr. 

Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συµµετοχή στη Γενική 
Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία µε κατάθεση του 
εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Προβελεγγίου αρ. 6, Ηράκλειο 
Αττικής) ή ταχυδροµικώς. 

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρία δεν δέχεται ηλεκτρονικές 
κοινοποιήσεις διορισµού και ανάκλησης αντιπροσώπων. 

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία 
 σύµφωνα µε το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν.4548/2018 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 , σύγκρουση 
συµφερόντων µπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι α) 
Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα 
η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, β) µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 
εν γένει της διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρίας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο 
οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή 
Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νοµικού προσώπου ή 
οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, 
δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα των 
περιπτώσεων α' έως γ'. 

∆ιαδικασία για άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µε αλληλογραφία ή µε 
ηλεκτρονικά µέσα 

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, δεν είναι δυνατή η συµµετοχή στη 
Γενική Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα ή εξ αποστάσεως. 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας των µετόχων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι µέτοχοι έχουν 
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µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώµατα: 

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

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας 

υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 

πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό 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 Εταιρίας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο 

απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 123  παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.  

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

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη 

διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο  άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 

4548/2018, όπως ισχύει,  έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί 

στην αρχική ή τυχόν αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση 

περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 

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

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις 

αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο 

µέτρο που αυτές είναι σχετικές µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές 

πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως µε τη µορφή 

ερωτήσεων και απαντήσεων. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί: α) να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε 

το ίδιο περιεχόµενο και β) να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

(δ) Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/10) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία µέσα 

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

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση 

πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή 

κατάσταση της Εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την 

παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 



4 
 

αναγράφεται στα πρακτικά.  

(ε)  Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης 

υποχρεούται να αναβάλει µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική 

συνέλευση, 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) ηµέρες από τη χρονολογία της 

αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της 

προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης 

της πρόσκλησης των µετόχων. Στη συνέλευση αυτή µπορούν να µετέχουν και 

νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των σχετικών διατυπώσεων συµµετοχής.  

(στ) Ύστερα από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέµα ή θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης ενεργείται µε φανερή ψηφοφορία. 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν 

να αποδεικνύουν τη  µετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του 

πρώτου εδαφίου της παραγράφου (γ), τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν 

κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η 

πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του 

αρχείου του φορέα και της Εταιρίας. 

 

Πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 

Το πλήρες κείµενο των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που πρόκειται να 
υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση καθώς και οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, είναι διαθέσιµα στα γραφεία 
της έδρας της Εταιρίας, και στην ιστοσελίδα www.pasal.gr αλλά και 
επικοινωνώντας µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-
6967600. 

  

Αθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 2019 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
 
 


