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«ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» 

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 68522003000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

«ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.», που ελήφθη κατά τη 

συνεδρίασή του την 07η.09.2022, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση την 03η.10.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στα 

γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο 

Μαρούσι, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 

χρήσης 2021, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της 

εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021. 

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 

2022. 

4. Έγκριση καταβληθεισών προμηθειών και αμοιβών προς τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για το έτος 

2022. 

5. Ανανέωση της παρασχεθείσας με την από 29η.10.2021 απόφαση της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας άδειας στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση 

άλλων συνδεδεμένων εταιρειών. 

6. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Με το άρθρο 21 Ν. 4965/2022 (ΦΕΚ 162/02.09.2022) που φέρει τον τίτλο: 

«Άρθρο 21: Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών 

προσώπων για το έτος 2022», παρατάθηκε για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες η 

προθεσμία διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης των ανωνύμων εταιρειών, των 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Με το 

ίδιο άρθρο παρατάθηκε αναλόγως και κάθε προθεσμία που αφορά την υποβολή 

πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών 

καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα 

πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος της εκ του νόμου προβλεπόμενης 

παράτασης των ως άνω προθεσμιών, ήτοι θα πραγματοποιηθεί την 03η.10.2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., 
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Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ  

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος. Η 

απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως 

βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, 

εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων 

διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ιδιότητα 

του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 30η.09.2022 (ημερομηνία καταγραφής), 

ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της 

Γενικής Συνέλευσης της 03ης.10.2022 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική 

πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το 

αργότερο την 01η.10.2022, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής 

και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά 

την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με όσα 

ορίζονται στον ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας για την συμμετοχή του 

στην Γενική Συνέλευση, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά 

από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και 

ψήφου) δεν προϋποθέτει την 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 στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω 

ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής 

συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν 

απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν 

αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης 

δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 

4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική 

ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της 

επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.  

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των 

μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις 

περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα 

και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της 

παραγράφου 10 του αρθρ. 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που 

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η δε απόδειξη της μετοχικής 

ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που 

λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες 

μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο 

κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
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(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 

20η.09.2022 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με 

ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, δηλ. μέχρι την 28η.09.2022. 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 22.09.2022, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από 

την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση 

των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), 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. (β) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, 

που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 

γενική συνέλευση, δηλ. μέχρι την 30η.09.2022 το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται 

να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις 

υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι 

σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη 

μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 

ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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. Σε όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών 

για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 

μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο 

διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις 

περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει 

ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. (γ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, 

που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία 

υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του αρθρ. 141 του 

ν. 4548/2018, δηλ. μέχρι την 30η.09.2022, 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η 

εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Αντίστοιχες 



 

4 
 

προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε 

περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 

αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από 

τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του 

αρθρ. 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση 

του σχετικού δικαιώματος. Η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται 

με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το 

κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των 

συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων 

σε κάθε άλλη περίπτωση.  

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως 

είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) 

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 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).  

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και 

κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν 

από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Λ. Κηφισίας 100 & 

Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής). Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο 

και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας 
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στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής, 2ος 

όροφος, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 

Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς 

αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την 

Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 8123835. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν 

προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα 

χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ 

αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. 

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Οι πληροφορίες του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού 

αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων 

μειοψηφίας του άρθρου 141 παρ. 2, 3, 6 & 7 του ν. 4548/2018, διατίθενται σε έγχαρτη 

μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη 

διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής, 2ος όροφος. 

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται 

στο άρθρο 123 παρ. 3 & 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα 

γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. 

Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής, 2ος όροφος. 

Δ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η γενική συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου στις 

21.10.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της 

Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι. 

Μαρούσι, 07.09.2022 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 


