ΠΡΟΚΛΗΗ
Σακτικήσ Γενικήσ υνέλευςησ των μετόχων
τησ Ανώνυμησ Εταιρίασ με την επωνυμία

“ΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΔΜΑ ΑΕ”
ΑΡ.Μ.ΑΕ 7946 / 06 / Β / 86 / 2
Σφμφωνα με το Νόμο 2190/20 και το Καταςτατικό τθσ εταιρίασ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο
τθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ “ΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΔΜΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ”,
καλεί τουσ μετόχουσ τθσ ςε Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθν 14η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 14:00 ςτην Αθήνα, ςτο ξενοδοχείο PRESIDENT HOTEL , οδόσ Λεωφ. Κθφιςίασ 43
τ.κ 11523 Ακινα, προκειμζνου να ςυηθτθκοφν και να λθφκοφν αποφάςεισ επί των εξισ
κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ:
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1. Ζγκριςθ των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρικισ χριςθσ 2011
(1/1/2011 - 31/12/2011) με τισ ςχετικζσ εκκζςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και
των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν.
2. Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν από
κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τθν εταιρικι χριςθ 2011.
3. Εκλογι Ορκωτϊν Ελεγκτϊν, τακτικοφ και αναπλθρωματικοφ, για τθ χριςθ 2012 και
κακοριςμόσ και ζγκριςθ τθσ αμοιβισ τουσ.
4. Ζγκριςθ των αμοιβϊν που καταβλικθκαν ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,
που ςυνδζονται με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ, κατά τθ χριςθ 2011, προζγκριςθ
αμοιβϊν τουσ για τθ χριςθ 2012 κακϊσ και ζγκριςθ των εξόδων παραςτάςεωσ που
καταβλικθκαν ςτα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του ΔΣ για τθν περίοδο
01/07/2011 ζωσ 30/06/2012.
5. Χοριγθςθ αδείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, ςε μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Γενικισ Διευκφνςεωσ ι και ςε Διευκυντζσ τθσ
Εταιρείασ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςε Διοικθτικά Συμβοφλια ι ςτθν Διεφκυνςθ
ςυνδεδεμζνων εταιρειϊν με τθν ζννοια του άρκρου 42 ε του N. 2190/20.
6. Εκλογι μελϊν νζου

Διοικθτικοφ Συμβουλίου και οριςμόσ ανεξάρτθτων μθ

εκτελεςτικϊν μελϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3016/2002 για τθν εταιρικι
διακυβζρνθςθ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
7. Οριςμόσ των μελϊν τθσ επιτροπισ ελζγχου ςφμφωνα με το άρκρο 37 του Ν.
3693/2008.

8. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Στθ Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετζχει όποιοσ εμφανίηεται ωσ μζτοχοσ ςτο αρχείο
του Συςτιματοσ Άυλων Τίτλων που διαχειρίηεται θ «Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Ανϊνυμθ
Εταιρεία Συμμετοχϊν, Εκκακάριςθσ, Διακανονιςμοφ & Καταχϊρθςθσ» (ΕΧΑΕ) (πρϊθν
Κεντρικό Αποκετιριο Αξιϊν), ςτο οποίο τθροφνται οι κινθτζσ αξίεσ τθσ Εταιρείασ. Η
απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ γίνεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικισ ζγγραφθσ βεβαίωςθσ
του ωσ άνω φορζα, ι εναλλακτικά, με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Εταιρείασ με τα
αρχεία αυτοφ Η ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται κατά τθν ζναρξθ τθσ 09/6/2012
(Ημερομθνία Καταγραφισ), ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ πριν από τθν
θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ και θ ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ ςχετικά
με τθ μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να περιζλκει ςτθν Εταιρεία το αργότερο τθν 11/6/2012, ιτοι
τθν τρίτθ (3θ) θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.
Ζναντι τθσ Εταιρείασ κεωρείται ότι ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι
Συνζλευςθ μόνον όποιοσ φζρει τθν ιδιότθτα του μετόχου κατά τθν αντίςτοιχθ Ημερομθνία
Καταγραφισ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ διατάξεισ του άρκρου 28α του
Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μζτοχοσ μετζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ μόνο μετά από άδειά τθσ.
Η άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προχποκζτει τθ δζςμευςθ των μετοχϊν του
δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ, θ οποία περιορίηει τθ
δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ αυτϊν κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί
ανάμεςα ςτθν Ημερομθνία Καταγραφισ και ςτθ Γενικι Συνζλευςθ.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΨΗΦΟΤ ΜΕΩ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ
Ο μζτοχοσ ςυμμετζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και ψθφίηει είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω
αντιπροςϊπων. Κάκε μζτοχοσ μπορεί να διορίηει μζχρι τρεισ (3) αντιπροςϊπουσ. Νομικά
πρόςωπα μετζχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ ορίηοντασ ωσ εκπροςϊπουσ τουσ μζχρι τρία (3)
φυςικά πρόςωπα. Ωςτόςο, αν ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ
εμφανίηονται ςε περιςςότερουσ του ενόσ λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν
εμποδίηει το μζτοχο να ορίηει διαφορετικοφσ αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ που
εμφανίηονται ςτον κάκε λογαριαςμό αξιϊν ςε ςχζςθ με τθ Γενικι Συνζλευςθ.
Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςοτζρουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά
για κάκε μζτοχο. Ο αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Εταιρεία
,πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, κάκε ςυγκεκριμζνο γεγονόσ,
το οποίο μπορεί να είναι χριςιμο ςτουσ μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου να
εξυπθρετιςει ο αντιπρόςωποσ άλλα ςυμφζροντα πλθν των ςυμφερόντων του μετόχου.
Κατά τθν ζννοια τθσ παροφςασ παραγράφου, μπορεί να προκφπτει ςφγκρουςθ
ςυμφερόντων ιδίωσ όταν ο αντιπρόςωποσ:
α) είναι μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ι είναι άλλο νομικό πρόςωπο ι
οντότθτα θ οποία ελζγχεται από το μζτοχο αυτόν,
β) είναι μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι τθσ εν γζνει διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ ι
μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που
ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ,
γ) είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ Εταιρείασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ
Εταιρείασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ
αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ,

δ) είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που
αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ (α) ζωσ (γ).
Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ αντιπροςϊπου του μετόχου γίνεται εγγράφωσ και
κοινοποιείται ςτθν Εταιρεία με τουσ ίδιουσ τφπουσ, τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από
τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.
Η Εταιρεία κα καταςτιςει διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.sidma.gr ) το ζντυπο που
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το διοριςμό αντιπροςϊπου. Το ζντυπο αυτό κατατίκεται
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από το μζτοχο ςτο Τμιμα Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ
Εταιρείασ ςτθν διεφκυνςθ: Βας. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι ,Τ.Κ. 152 33 3οσ όροφοσ , ι
αποςτζλλεται ςτο fax: 210 3498281 τρείσ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία
τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Ο δικαιοφχοσ καλείται να μεριμνά για τθν επιβεβαίωςθ τθσ
επιτυχοφσ αποςτολισ του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και τθσ παραλαβισ του από
τθν Εταιρεία, καλϊντασ ςτο τθλζφωνο: 210 3498211, κα. Όρκουλα Ιωάννα.
Κάκε μετοχι εκδόςεωσ τθσ Εταιρείασ ενςωματϊνει δικαίωμα μιασ ψιφου.
Το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ δεν προβλζπει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι
Συνζλευςθ με θλεκτρονικά μζςα χωρίσ τθ φυςικι παρουςία των μετόχων ςτον τόπο
διεξαγωγισ τθσ ι τθ δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχισ των μετόχων ςτθν
ψθφοφορία.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ
Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει ςιμερα, θ
Εταιρεία ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ τθσ ότι ζχουν, μεταξφ άλλων, τα ακόλουκα δικαιϊματα,
που προβλζπονται από το άρκρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920:
(α) Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου
μετοχικοφ κεφαλαίου, το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ υποχρεοφται να εγγράψει
ςτθν θμερθςία διάταξθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρόςκετα κζματα, εάν θ ςχετικι αίτθςθ
περιζλκει ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο μζχρι τθν 30/05/2012 ,δθλ. δεκαπζντε (15)
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Η αίτθςθ για τθν εγγραφι πρόςκετων
κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο απόφαςθσ
προσ ζγκριςθ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ
δθμοςιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, ςτισ
01/06/2012, δθλ. δεκατρείσ (13) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ και ταυτόχρονα τίκεται ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Εταιρείασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι το ςχζδιο απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από
τουσ μετόχουσ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου
μετοχικοφ κεφαλαίου, το διοικθτικό ςυμβοφλιο κζτει ςτθ διάκεςθ των μετόχων κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μζχρι τθν 08/06/2012, ιτοι
ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ςχζδια
αποφάςεων για κζματα που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι τθν ανακεωρθμζνθ θμεριςια
διάταξθ, αν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο μζχρι τθν 07/06/2012,
δθλ. επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.
(γ) Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου που υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία μζχρι τθν
08/06/2012, δθλ. πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, το
διοικθτικό ςυμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ , ςτο μζτρο που αυτζσ είναι
χριςιμεσ για τθν πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.

Το διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ μετόχων με το ίδιο
περιεχόμενο. Υποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν δεν υφίςταται όταν οι ςχετικζσ
πλθροφορίεσ διατίκενται ιδθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ, ιδίωσ με τθ μορφι ερωτιςεων
και απαντιςεων.
Eπίςθσ, με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου
μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να ανακοινϊνει ςτθν γενικι
ςυνζλευςθ, τα ποςά που, κατά τθν τελευταία διετία, καταβλικθκαν ςε κάκε μζλοσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τουσ διευκυντζσ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και κάκε παροχι προσ τα
πρόςωπα αυτά από οποιαδιποτε αιτία ι ςφμβαςθ τθσ εταιρείασ με αυτοφσ.
Σε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ το διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι
των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά
(δ) Μετά από αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου
μετοχικοφ κεφαλαίου θ οποία υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία μζχρι τισ 08/06/2012, δθλ. πζντε
(5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, το διοικθτικό ςυμβοφλιο
υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των εταιρικϊν
υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί
να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ
αναγράφεται ςτα πρακτικά.
(ε) Με αίτθςθ μετόχου ι μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, ο πρόεδροσ τθσ ςυνζλευςθσ υποχρεοφται να
αναβάλει μία μόνο φορά τθ λιψθ αποφάςεων από τθ γενικι ςυνζλευςθ, για όλα ι
οριςμζνα κζματα, ορίηοντασ θμζρα ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, αυτιν που ορίηεται ςτθν
αίτθςθ των μετόχων, θ οποία όμωσ δεν μπορεί να απζχει περιςςότερο από τριάντα (30)
θμζρεσ από τθ χρονολογία τθσ αναβολισ
(ςτ) Με αίτθςθ μετόχου ι μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, θ λιψθ απόφαςθσ για οριςμζνο κζμα τθσ
θμερθςίασ διατάξεωσ ενεργείται διά ονομαςτικισ κλιςθσ.
Αντίςτοιχεσ προκεςμίεσ για τυχόν άςκθςθ δικαιωμάτων μειοψθφίασ των μετόχων ιςχφουν
και ςε περίπτωςθ Επαναλθπτικϊν Γενικϊν Συνελεφςεων.
Σε όλεσ τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ οι αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν να
αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν που κατζχουν κατά
τθν άςκθςθ του ςχετικοφσ δικαιϊματοσ. Τζτοια απόδειξθ αποτελεί και θ προςκόμιςθ
βεβαίωςθσ από τον φορζα ςτον οποίο τθροφνται οι οικείεσ κινθτζσ αξίεσ ι θ πιςτοποίθςθ
τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ φορζα και Εταιρείασ.
ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Οι πλθροφορίεσ του άρκρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (κείμενο πρόςκλθςθσ για
ςφγκλθςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ, ςυνολικόσ αρικμόσ μετοχϊν τθσ Εταιρείασ και
των αντίςτοιχων δικαιωμάτων ψιφου, ςχόλια του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ επί
των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και ζντυπο διοριςμοφ αντιπροςϊπου αναρτϊνται ςε
θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ www.sidma.gr. Αντίγραφα των
παραπάνω εγγράφων κα διατίκεται ςτα γραφεία του Τμιματοσ Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ
Εταιρείασ, ςτθ διεφκυνςθ: Βας. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 33.
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