
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το
Καταστατικό,  καλούνται  οι  Μέτοχοι,  κάτοχοι  κοινών  ονομαστικών  μετοχών,  της
εταιρείας  «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  Ανώνυμος  Εκδοτική  Εταιρεία»  (η  «Εταιρεία»)  σε
Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ioυνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα
γραφεία  της  έδρας  της  Εταιρείας  στο  Μαρούσι,  λεωφόρος  Κηφισίας  αρ.  40,  2ος

όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης: 

1. Yποβολή  και ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
(Εταιρική και Ενοποιημένη)  και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών
για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 μέχρι
31.12.2015. 

1. Υποβολή  και  έγκριση  του  Ισολογισμού  (Εταιρικού  και  Ενοποιημένου)  και  των
ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων  της  Εταιρείας,   με  το  συνοδεύον  αυτές
Πιστοποιητικό  ελέγχου  των  Ορκωτών  Ελεγκτών,  της  εταιρικής  χρήσης  από
1.1.2015 μέχρι 31.12.2015.

2. Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου για τη λήξασα χρήση και προ-
έγκριση  αντίστοιχων  αμοιβών  για  την  οικονομική  χρήση  από  1.1.2016  έως
31.12.2016 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για  τις  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  και  τα
πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015 

4. Εκλογή  Ορκωτών  Ελεγκτών,  για  τον  έλεγχο  των  εταιρικών  και  ενοποιημένων
οικονομικών  καταστάσεων  για  την  εταιρική  χρήση  2016  και  καθορισμός  της
αμοιβής αυτών.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
 
Α. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν μέτοχοι, οι οποίοι
είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η
"Ελληνικά  Χρηματιστήρια  Ανώνυμη  Εταιρεία  Συμμετοχών,  Εκκαθάρισης
Διακανονισμού & Καταχώρησης"  (Ε.Χ.Α.Ε.),  στο οποίο τηρούνται  οι  κινητές αξίες
(μετοχές)  της  Εταιρείας  χωρίς  να  απαιτείται  δέσμευση  των  μετοχών  τους.  Η
απόδειξη  της  μετοχικής  ιδιότητας  γίνεται  με  την  προσκόμιση  σχετικής  έγγραφης
βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση
της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να
υφίσταται κατά την 25/06/2016(ημερομηνία καταγραφής), ήτοι  κατά την έναρξη της
πέμπτης  ημέρας  πριν  από  την  ημέρα  συνεδρίασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  της
30/06/2016

Β.  Διαδικασία για  την  Άσκηση δικαιώματος  Ψήφου  μέσω αντιπροσώπου:  
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω
αντιπροσώπου  οφείλουν  να  καταθέσουν  τη  σχετική  εξουσιοδότηση
αντιπροσώπευσης,  που  είναι  διαθέσιμη  στα  γραφεία  της  Εταιρείας,  λεωφόρος
Κηφισίας 40, Μαρούσι και στην ιστοσελίδα www  .  atticamedia  .  gr. Το εν λόγω έντυπο
κατατίθεται  συμπληρωμένο  και  υπογεγραμμένο  από  το  μέτοχο  στο  Ταμείο  της
Εταιρείας  στη  διεύθυνση  Αττικές  Εκδόσεις  Α.Ε.,  Λεωφόρος  Κηφισίας  αρ.40,
Μαρούσι 15125, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο  fax 210 6107741, τρεις (3)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 
Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε
μέσω  αντιπροσώπων.  Κάθε  μέτοχος  μπορεί  να  διορίζει  μέχρι  τρεις  (3)
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αντιπροσώπους.  Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως
εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει
μετοχές  της  Εταιρείας,  οι  οποίες  εμφανίζονται  σε  περισσότερους  του  ενός
λογαριασμούς αξιών,  ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει  τον εν λόγω μέτοχο να
ορίζει  διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε
λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. 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 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
αντιπροσωπευόμενου  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 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) 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 
Η  δυνατότητα  συμμετοχής  στη  Γενική  Συνέλευση με  ηλεκτρονικά  μέσα χωρίς  τη
φυσική  παρουσία  των  μετόχων  στον  τόπο  διεξαγωγής  της  ή  η  δυνατότητα  εξ
αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι υλοποιήσιμη.

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας:
(α)  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του
καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας
υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα
θέματα,  εάν  η  σχετική  αίτηση  περιέλθει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  μέχρι  την
15/06/2016 δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική 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, στις 17/06/2016 δηλαδή δέκα τρεις (13)
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής 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 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. 
(β)  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  27  παρ.  3  του  Κ.Ν.  2190/1920,  το
αργότερο  μέχρι  την  24/06/2016  ήτοι  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  μέχρι  την  23/06/2016  δηλαδή  επτά  (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό
Συμβούλιο  δεν  είναι  υποχρεωμένο  να  προβαίνει  στην  εγγραφή  θεμάτων  στην
ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση
και  σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται  από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω
παραγράφους α και β, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε
αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι
τις 24/06/2016 δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική



Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση
τις απαιτούμενες 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 ένα εικοστό
(1/20)  του  καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο
υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, 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.  Tο
Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την  παροχή  των  πληροφοριών  για
αποχρώντα  ουσιώδη  λόγο,  ο  οποίος  αναγράφεται  στα  πρακτικά.  Το  Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται  όταν  οι  σχετικές πληροφορίες
διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και
απαντήσεων.  
(δ)  Μετά  από  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  πέμπτο  (1/5)  του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις
24/06/2016  δηλαδή  πέντε  (5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  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.

Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες:
Το  πλήρες  κείμενο  της  πρόσκλησης  και  τα  έγγραφα  και  οι  πληροφορίες  που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920, είναι διαθέσιμα
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www  .  atticamedia  .  gr, μέχρι και την ημέρα της Γενικής
Συνέλευσης.  Τα  ανωτέρω έγγραφα  είναι  διαθέσιμα  προς  τους  Μετόχους  και  σε
έγχαρτη  μορφή  από  το  Τμήμα  Εξυπηρέτησης  Μετόχων  της  Εταιρείας  και
αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο, που θα τα ζητήσει.

Μαρούσι,  3η Ιουνίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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