
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. 

ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ “SPIDER” ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 

 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την από 20.3.2015 απόφασή του καλεί τους 

µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ 

ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ “SPIDER” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 10:00 πρωινή, στα γραφεία της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, ∆ήµου Ζίτσας, 

Νοµού Ιωαννίνων, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεµάτων της 

ηµερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

1.- Τροποποίηση  υφιστάµενου κοινού Οµολογιακού ∆ανείου εκδόσεως της εταιρείας 

«ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αρχικού ποσού 

ΕΥΡΩ οκτώ εκατοµµυρίων (€ 8.000.000,00) βάσει του από 29/03/2007  Προγράµµατος 

Έκδοσης Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου µε Συµβάσεις ∆ιοργάνωσης, ∆ιαχείρισης και 

Εκπροσώπησης του Οµολογιακού ∆ανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς ∆ιαθέσεως των 

Οµολογιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 (Εκπρόσωπος του Οµολογιακού 

∆ανείου η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.). 

2.- Τροποποίηση των κάθε χαρακτήρα και τίτλου συµβάσεων δανείων που η εταιρία είχε 

καταρτίσει µε τις τράπεζες «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ» ήδη «ALPHA BANK AE», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ», «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συν.Π.Ε.», «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΥΠΡΟΥ» (ήδη «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ»,  «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ», 

«EFG EUROBANK – ERGASIAS AE» και «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ», µε όρους 

και συµφωνίες κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3.- Παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καταρτίσει µε τους δανειστές 

κάθε σύµβαση που εξασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας, µε όρους και 

συµφωνίες κατά την κρίση του. 

4.- ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε 

όλα ή ορισµένα από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης καλούνται οι µέτοχοι σε 

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 29 Απριλίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στον 

ίδιο τόπο. Σηµειώνεται ότι δε θα δηµοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική 

συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.  

Σύµφωνα µε το άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του ΚΝ 2190/1920 ως 

τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως µε τα άρθρα 3 και 5 του Ν 3884/2010 και 

ισχύουν η Εταιρεία ενηµερώνει τους µετόχους για τα ακόλουθα:  



Ι. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 ∆ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν µόνο τα 

φυσικά και νοµικά πρόσωπα που εµφανίζονται ως µέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία της 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας που 

προηγείται της συνεδρίασης ήτοι την 10 Απριλίου 2015 (ηµεροµηνία καταγραφής). Οµοίως σε 

περίπτωση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η ιδιότητα του µετόχου θα πρέπει 

να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ηµέρας που προηγείται της ηµέρας της 

επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή την 25 Απριλίου 2015). Η απόδειξη 

της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή 

εναλλακτικά µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η 

σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά µε τη µετοχική ιδιότητα 

πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ηµέρα που προηγείται της 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 12 Απριλίου 2015 και για την Επαναληπτική 

Γενική Συνέλευση την 26 Απριλίου 2015 αντιστοίχως). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει 

δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του 

µετόχου κατά την ως άνω ηµεροµηνία καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις 

διατάξεις του άρθρου 28α του ΚΝ 2190/1920 οι µέτοχοι µετέχουν στην Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει 

τη δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η 

οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα 

που µεσολαβεί ανάµεσα στην Ηµεροµηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.  

 

ΙΙ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  

 Οι δικαιούχοι µέτοχοι µπορούν να συµµετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Κάθε µέτοχος 

µπορεί να διορίζει µέχρι 3 αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση 

ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για 

τον διορισµό αντιπροσώπου είναι διαθέσιµο στους Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

www.spidersa.com ή www.spider.gr και σε έντυπη µορφή από το Τµήµα Μετόχων της 

Εταιρείας (ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, ∆ήµου Ζίτσας, Νοµού Ιωαννίνων, τκ. 45500, τηλ 2651025514). 

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο στο Τµήµα 

Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση τουλάχιστον 3 ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία 

µε τα ίδια πιο πάνω µέσα τουλάχιστον 3 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της επαναληπτικής 

Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να 

ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο αντιπρόσωπος µετόχου 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 εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του 



µετόχου Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου µπορεί να προκύπτει σύγκρουση 

συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος :α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της 

Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν β) 

είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της διοίκησης γενικά 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) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής 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 δ) είναι 

σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις α έως γ. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα 

συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως 

συµµετοχής των µετόχων στη ψηφοφορία. 

 

III. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 Η Εταιρεία ενηµερώνει τους Μετόχους ότι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 

39 του ΚΝ 2190/1920 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να εγγράψει 

πρόσθετα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής 

αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν από 

τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη 

πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική 

Συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ 2 του ΚΝ 2190/1920. Μέτοχοι που εκπροσωπούν 

το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε αίτηση η οποία πρέπει να 

περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 7 τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι 

µέχρι την 8 Απριλίου 2015 δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέµατα που 

έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξή της σύµφωνα µε το 

άρθρο 39 παρ 2α του ΚΝ 2190/1920 το δε διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη 

διάθεση των αιτούντων µετόχων τουλάχιστον 6 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην 

Εταιρεία 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 Εταιρείας στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την 

πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης µε αίτηση µετόχων που 

εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται εντός της 

ίδιας ως άνω προθεσµίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην 

Έκτακτη 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. Μέτοχοι 

που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την 



ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη 

Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή 

κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσµίες για τυχόν άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας 

των µετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε 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. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόµιση βεβαίωσης από τον φορέα 

στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας µε 

απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.  

Η παρούσα πρόσκληση τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι 

διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.spidersa.com ή www.spider.gr .Τα ανωτέρω 

έγγραφα είναι διαθέσιµα προς του Μετόχους και σε έντυπη µορφή από το Τµήµα Μετόχων 

της Εταιρείας (ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, ∆ήµου Ζίτσας, Νοµού Ιωαννίνων, τκ. 45500, τηλ 

2651025514). 

     Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2015   
               ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   


