
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Νερατζιωτίσσης 115, 151 24 Μαρούσι |T: 210 8774200 | F: 210 6801160 | E: info@dimand.gr   www.dimand.gr 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Νερατζιωτίσσης 115, 151 24 Μαρούσι |T: 210 8774200 | F: 210 6801160 | E: info@dimand.gr   www.dimand.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 

Περιεχόμενα 

 
1. Θέματα Ημερησίας Διάταξης ........................................................................................................ 3 

2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ......................................... 4 

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση ......................................................... 12 

4. Ψηφοδέλτιο ................................................................................................................................... 13 

5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα ..................................................... 15 

6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου .......................................................................................... 17 

7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ..................................................... 21 

8. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων ................................................................................. 21 

9. Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στη γενική συνέλευση των 

μετόχων, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης .................................................... 24 

10. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες .................................................................................... 26 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Νερατζιωτίσσης 115, 151 24 Μαρούσι |T: 210 8774200 | F: 210 6801160 | E: info@dimand.gr   www.dimand.gr 

 

3 

1. Θέματα Ημερησίας Διάταξης 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIMAND Α.Ε.» καλεί τους μετόχους να 

αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 

2021, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης 

Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών 

από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021. 

3. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών 

Επιτροπών του Ν.4706/2020 για την εταιρική χρήση 2022 και μέχρι την Τακτική 

Γενική Συνέλευση του έτους 2023. 

4. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της 

Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018. 

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 

31.12.2022 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού – 

Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

6. Ακύρωση του συνόλου των τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων 

διακοσίων (4.048.200) ιδίων προνομιούχων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την 

Εταιρεία, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το 

ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (€202.410) Ευρώ, και σχετική 

τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού 

Κεφαλαίου – Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

7. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 114 και 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

8. Λοιπές Ανακοινώσεις. 

 

 

http://www.dimand.gr/
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2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

 

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

χρήσεως 2021, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς 

και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση 

ψήφων 

Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 

διαβάζει και παρουσιάζει τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις χρήσεως 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021), οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτές εγκρίθηκαν από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 16.06.2022 και νομίμως αναρτήθηκαν στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dimand.gr/), η δε δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 13 του Ν. 4548/2018. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 

Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας της 16.06.2022, την από 17.06.2022 έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-

λογιστών και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

των άρθρων 152 και 153 του Ν. 4548/2018. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021) και των 

σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών 

καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, ο Πρόεδρος σημειώνει ότι για τη 

χρήση 2021 δεν προκύπτουν κέρδη προς διανομή στους μετόχους, και προτείνει στη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ανωτέρω Καταστάσεων και εκθέσεων.  

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους [●], που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι 

εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές 

απείχαν της ψηφοφορίας1], τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις για τη χρήση 2021 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

 
1  Εάν συντρέχει περίπτωση 

http://www.dimand.gr/
http://www.dimand.gr/
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Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών 

ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 

εταιρικής χρήσης 2021. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση 

ψήφων 

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής 

Συνέλευσης κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση 

της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 

108 του Ν. 4548/2018, και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της 

Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 

2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.   

Κατόπιν νόμιμης φανερής ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με 

ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων 

ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι 

εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας2], τη συνολική διαχείριση της 

Εταιρείας για τη χρήση 2021 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της 

Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 

2021. 

Σημειώνεται ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας 

ψήφισαν μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων 

μετόχων, από τους οποίους έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και 

συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.  

Θέμα 3ο: Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως 

μελών Επιτροπών του Ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2022 και μέχρι την 

Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση 

ψήφων 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, 

κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την από 20.07.2022 εισήγηση της Επιτροπής 

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία έγινε δεκτή με την από 

05.08.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις αμοιβές μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής και ως μελών Επιτροπών του Ν. 4706/2020 

 
2  Εάν συντρέχει περίπτωση 

http://www.dimand.gr/
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και συγκεκριμένα κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να προβεί στην έγκριση των 

προτεινόμενων αμοιβών, ως αναλύονται για κάθε επιμέρους μέλος στην 

προαναφερθείσα εισήγηση, και συνολικά:  

— στην προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2022 έως την 

31.12.2022 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών, ποσού 98.333,20 ευρώ (οι 

καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τυχόν κρατήσεις και εισφορές που 

επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου,   

— στην προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2023 έως την Τακτική 

Γενική Συνέλευση του έτους 2023 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού 

9.833,32 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τυχόν κρατήσεις και 

εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) στα μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.   

 

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αμοιβές, η προέγκριση των οποίων προτείνεται για την 

εταιρική χρήση 2022 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023, είναι 

σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του Ν. 

4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την από 22.03.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

της Εταιρείας, βάσει και της από 20.07.2022 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και αφορούν αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες από 

τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

Επιτροπών του.  

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι για τη 

χρήση 2021 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. για παρεχόμενες από τα 

πρόσωπα αυτά υπηρεσίες υπό την ιδιότητά τους ως Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή ως μελών Επιτροπών του Ν. 4706/2020, οπότε δεν τίθεται θέμα έγκρισης 

σχετικών αμοιβών για τη χρήση 2021 από την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων της Εταιρείας.  

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίνει, με ψήφους [●], 

που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι 

εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές 

απείχαν της ψηφοφορίας3], τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς 

και ως μελών Επιτροπών του Ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2022 και μέχρι την 

Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023 ως ανωτέρω. 

 

 
3  Εάν συντρέχει περίπτωση 

http://www.dimand.gr/
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Θέμα 4ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε 

Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση 

ψήφων  

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 

κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 

προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των 

θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων ή συγγενών με την Εταιρεία εταιρειών ή να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες εταιρείες, και ως εκ τούτου να 

διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων ή συγγενών 

εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία, σύμφωνα με 

τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τις Πολιτικές και Κώδικες που εφαρμόζει η 

Εταιρεία. 

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους [●], 

που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι 

εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές 

απείχαν της ψηφοφορίας4], τη χορήγηση άδειας ως αναλύθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 

98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

στους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό 

Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με την 

Εταιρεία εταιρειών ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες εταιρείες, 

και ως εκ τούτου να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και 

συνδεδεμένων εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία. 

 

Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 

31.12.2022 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού – 

Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση 

ψήφων  

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, 

σύμφωνα και με τη σχετική από 25.07.2022 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει 

 
4  Εάν συντρέχει περίπτωση 

http://www.dimand.gr/
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την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 15125, Μαρούσι, 

με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2022 έως 

31.12.2022, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας 

και του Ομίλου και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Επίσης 

εισηγείται την χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 

όπως το τελευταίο καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας 

Επί του θέματος αυτού, κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου και σύμφωνα με τη 

σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με 

ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων 

ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι 

εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας5], την εκλογή της ελεγκτικής 

εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Α.Ε.» που εδρεύει 

στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120, ως 

τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του 

Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, καθώς και για την επισκόπηση της 

ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκδοση του ετήσιου 

φορολογικού πιστοποιητικού.  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, περαιτέρω, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας όπως το τελευταίο καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής 

της ελεγκτικής εταιρείας. 

 

Θέμα 6ο: Ακύρωση του συνόλου των τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα οκτώ 

χιλιάδων διακοσίων (4.048.200) ιδίων προνομιούχων μετοχών που έχουν 

αποκτηθεί από την Εταιρεία, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα 

(€202.410) Ευρώ, και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της 

Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου – Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων  

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 

ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι εν όψει της εισαγωγής, η Εταιρεία απέκτησε 

τέσσερα εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (4.048.200) ίδιες προνομιούχες 

μετοχές δυνάμει της από 22.03.2022 Τροποποίησης της από 16.12.2019 Σύμβασης 

 
5  Εάν συντρέχει περίπτωση 

http://www.dimand.gr/
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Επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και της Tempus 71 Sarl και καλεί τη 

Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την ακύρωση του συνόλου των ανωτέρω ιδίων 

προνομιούχων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

κατά το ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (€202.410) Ευρώ, και τη 

σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού 

Κεφαλαίου με την προσθήκη στην παράγραφο 1, μετά το εδάφιο (ζ), νέου εδαφίου (η) 

ως ακολούθως:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 5ο. 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ 

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας: 

[…] 

η. Με την από 07.09.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων 

δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (202.410) Ευρώ, διά της ακύρωσης του συνόλου των 

τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (4.048.200) ιδίων προνομιούχων 

μετοχών ονομαστικής αξίας 0,05 Ευρώ εκάστης. Κατόπιν της ως άνω εταιρικής μεταβολής, το 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων 

χιλιάδων δεκαπέντε (934.015) Ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαοχτώ εκατομμύρια εξακόσιες 

ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες (18.680.300) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

εκάστης μετοχής 0,05 Ευρώ.» 

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να υλοποιηθεί η 

ανωτέρω εταιρική μεταβολή και να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. 

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους [●], 

που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι 

εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές 

απείχαν της ψηφοφορίας6], την ακύρωση του συνόλου των τεσσάρων εκατομμυρίων 

σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (4.048.200) ιδίων προνομιούχων μετοχών που έχουν 

αποκτηθεί από την Εταιρεία, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (€202.410) 

Ευρώ, και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί 

Μετοχικού Κεφαλαίου με την προσθήκη στην παράγραφο 1, μετά το εδάφιο (ζ), νέου 

 
6  Εάν συντρέχει περίπτωση 

http://www.dimand.gr/
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εδαφίου (η’) ως ανωτέρω. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει 

το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να 

υλοποιηθεί η ανωτέρω εταιρική μεταβολή και να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. 

 

Θέμα 7ο: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 114 και 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων  

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής 

Συνέλευσης, παρουσίασε την από 20.07.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την από 05.08.2022 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τη διάθεση δωρεάν μετοχών της Εταιρείας 

σε αναγνώριση της προσφοράς των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και του 

προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και των προσώπων που παρέχουν στην εταιρεία 

υπηρεσίες σε σταθερή βάση στην αναπτυξιακή της πορεία που οδήγησε σε επιτυχή 

Δημόσια Προσφορά και στην εισαγωγή των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην 

Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει 

την εισήγησή αυτή. Εν συνεχεία, κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει για την 

υλοποίηση του προγράμματος αυτού, την απόκτηση από την Εταιρεία έως εκατόν 

πενήντα χιλιάδων (150.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, με κατώτατο 

όριο της αξίας απόκτησης 10,00 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο της αξίας 

απόκτησης 17,50 ευρώ ανά μετοχή, και τη δωρεάν διάθεση των μετοχών αυτών σε μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου και/ή στο προσωπικό της Εταιρείας, 

συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι 

παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά στην Εταιρεία σε συνεχή βάση και των οποίων τις 

ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

114 του Ν. 4548/2018. Οι μετοχές θα διατεθούν δωρεάν στους δικαιούχους με 

υποχρέωση διακράτησης έξι (6) μηνών. Η απόκτηση και η διάθεση των ιδίων μετοχών 

στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 30.06.2023, εφάπαξ, διάστημα το 

οποίο συνιστά τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση της απόκτησης των 

ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω δωρεάν 

διάθεση θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της 

Εταιρείας, με την επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή 

καταργήσει οποτεδήποτε και/ή να μην την επαναλάβει στο μέλλον, χωρίς ωστόσο να 

θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα 

δικαιώματα. 

Ο Πρόεδρος περαιτέρω εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως 

καθορίσει τους δικαιούχους και/ή τις κατηγορίες τους, τους όρους και τα κριτήρια 

http://www.dimand.gr/
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διάθεσης, τη διαδικασία διάθεσης, και οποιονδήποτε άλλον σχετικό όρο για την 

υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την 

υλοποίηση της απόκτησης ιδίων μετοχών και της δωρεάν διάθεσής τους κατά τα 

ανωτέρω. 

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους [●], 

που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι 

εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές 

απείχαν της ψηφοφορίας7], την απόκτηση από την Εταιρεία έως εκατόν πενήντα 

χιλιάδων (150.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, με κατώτατο όριο της αξίας 

απόκτησης 10,00 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο της αξίας απόκτησης 17,50 ευρώ 

ανά μετοχή, και τη δωρεάν διάθεση των μετοχών αυτών σε μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου και/ή στο προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων 

επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά 

στην Εταιρεία σε συνεχή βάση και των οποίων τις ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλει η 

Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018. Οι μετοχές θα 

διατεθούν δωρεάν στους δικαιούχους με υποχρέωση διακράτησης έξι (6) μηνών. Η 

απόκτηση και η διάθεση των ιδίων μετοχών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί 

μέχρι την 30.06.2023, εφάπαξ, διάστημα το οποίο συνιστά τη διάρκεια για την οποία 

χορηγείται η έγκριση της απόκτησης των ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 

1 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω δωρεάν διάθεση θεωρείται οικειοθελής παροχή, που 

καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας, με την επιφύλαξη του δικαιώματός της 

να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε και/ή να μην την 

επαναλάβει στο μέλλον, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος 

ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση 

εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει τους δικαιούχους και/ή τις 

κατηγορίες τους, τους όρους και τα κριτήρια διάθεσης, τη διαδικασία διάθεσης, και 

οποιονδήποτε άλλον σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς και να 

προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόκτησης ιδίων 

μετοχών και της δωρεάν διάθεσής τους κατά τα ανωτέρω. 

 

Θέμα 8ο: Λοιπές Ανακοινώσεις. 

 

 

 

 
7  Εάν συντρέχει περίπτωση 

http://www.dimand.gr/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Νερατζιωτίσσης 115, 151 24 Μαρούσι |T: 210 8774200 | F: 210 6801160 | E: info@dimand.gr   www.dimand.gr 

 

12 

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση 

 

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεσή των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.dimand.gr):  

• Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 

01.01.2021 έως 31.12.2021. 

• H Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη 

χρήση που έληξε στις 31.12.2021. 

• H Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας. 

• Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

  

http://www.dimand.gr/
http://www.dimand.gr/
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4. Ψηφοδέλτιο 

 

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΓΙΑ 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΜΕΤΟΧΟΥ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

: 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) : 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

: 

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΫΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 

: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ : 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ : 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 

Ε-MAIL : 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης    

 

ή ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   
ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ 

  ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ  ΑΠΟΧΗ 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

χρήσεως 2021, μετά της ετήσιας έκθεσης 

διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών 

ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της 

Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

  

  

  

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021. 

Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-

λογιστών από κάθε ευθύνη για 

αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 

εταιρικής χρήσης 2021. 

  

  

  

  

http://www.dimand.gr/
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3. Προέγκριση αμοιβών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως 

μελών Επιτροπών του Ν.4706/2020 για την 

εταιρική χρήση 2022 και μέχρι την Τακτική 

Γενική Συνέλευση του έτους 2023. 

  

  

  

4. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και σε Διευθυντές της 

Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018. 
  

  

  

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών 

Ελεγκτών για τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 

31.12.2022 και για την έκδοση του ετήσιου 

φορολογικού πιστοποιητικού – 

Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

  

  

  

6. Ακύρωση του συνόλου των τεσσάρων 

εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων 

διακοσίων (4.048.200) ιδίων 

προνομιούχων μετοχών που έχουν 

αποκτηθεί από την Εταιρεία, με αντίστοιχη 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δύο 

χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (€202.410) 

Ευρώ, και σχετική τροποποίηση του 

άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας 

περί Μετοχικού Κεφαλαίου – 

Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

  

  

  

7. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών της 

Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 114 και 49 του Ν. 4548/2018 και 

παροχή εξουσιοδότησης προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

  

  

  

8. Λοιπές Ανακοινώσεις.       

 

             _____________________                                 _______________________  

             (υπογραφή /                                                           (τόπος, ημερομηνία) 

              υπογραφή και σφραγίδα)  

              για νομικό πρόσωπο) 

 

 

http://www.dimand.gr/
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5. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  

της 7ης Σεπτεμβρίου 2022 

 Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος:  

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:  

ΕΔΡΑ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

Ε-MAIL:  

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ8: 

 

 

Βεβαιώνω διά του παρόντος ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνυποβάλλω είναι 

έγκυρα και σε ισχύ, και ότι ο αναφερόμενος εκπρόσωπος έχει εξουσία εκπροσώπησης 

του νομικού μας προσώπου στη γενική σας συνέλευση. [Σε περίπτωση περισσοτέρων 

αντιπροσώπων, παρακαλώ βεβαιώστε εάν αυτοί ενεργούν χωριστά ή από κοινού.] 

 

[Τόπος], ___/___/2022 

Για την [επωνυμία νομικού προσώπου] 

 

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο] 

 

 

 

 

 
8 Συμπληρώνονται στοιχεία αναλυτικού πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ και, 

εάν απαιτείται, στοιχεία απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να 

αποσταλούν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν, σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες. 

http://www.dimand.gr/
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Το ανωτέρω έντυπο είτε κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην έδρα της 

Εταιρείας (Νερατζιωτίσσης 115, 15124 Μαρούσι),  με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από 

αρμόδια αρχή, είτε αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης 

ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση ir@dimand.gr, είτε, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω 

διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) 

ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.  

http://www.dimand.gr/
mailto:ir@dimand.gr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Νερατζιωτίσσης 115, 151 24 Μαρούσι |T: 210 8774200 | F: 210 6801160 | E: info@dimand.gr   www.dimand.gr 

 

17 

6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  

της 7ης Σεπτεμβρίου 2022 

  

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η 

«Εταιρεία»):  

 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΓΙΑ 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΜΕΤΟΧΟΥ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ): 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ):  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ 

ΠΑΡΟΝ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ): 

 

Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΨΉΦΟΥ: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ. (ΜΕΡΙΔΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΗ): 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

Ε-MAIL:  

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  

 

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την:  

  

………………………… του …………………………, κάτοικο ………………, οδός ……………….. αρ. 

……………… με το ………………… ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. ………………… την 

……………….., με ηλεκτρονική διεύθυνση ……………, αριθμό κινητού τηλεφώνου ……………. 

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):.......................,  

να με αντιπροσωπεύσει/ αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο κατά την προσεχή 

τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 

07.09.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί στο Μαρούσι Plaza, 

Αίθουσα Αμφιθέατρο επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, στο Μαρούσι, 

http://www.dimand.gr/
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καθώς και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, και να 

ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου για τον ως άνω 

αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι /το νομικό 

πρόσωπο είναι κύριος / για τις οποίες έχω / το νομικό πρόσωπο έχει εκ του νόμου ή 

από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή 

σύμβασης θεματοφυλακής], ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα 

θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 

Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης    

 

ή ως κατωτέρω: 

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   
ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ 

    

  ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ  ΑΠΟΧΗ 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

χρήσεως 2021, μετά της ετήσιας έκθεσης 

διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών 

ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της 

Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

  

  

  

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021. 

Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-

λογιστών από κάθε ευθύνη για 

αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 

εταιρικής χρήσης 2021. 

  

  

  

3. Προέγκριση αμοιβών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως 

μελών Επιτροπών του Ν.4706/2020 για την 

εταιρική χρήση 2022 και μέχρι την Τακτική 

Γενική Συνέλευση του έτους 2023. 

  

  

  

  

http://www.dimand.gr/
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4. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και σε Διευθυντές της 

Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018. 
  

  

  

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών 

Ελεγκτών για τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 

31.12.2022 και για την έκδοση του ετήσιου 

φορολογικού πιστοποιητικού – 

Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

  

  

  

6. Ακύρωση του συνόλου των τεσσάρων 

εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων 

διακοσίων (4.048.200) ιδίων 

προνομιούχων μετοχών που έχουν 

αποκτηθεί από την Εταιρεία, με αντίστοιχη 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δύο 

χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (€202.410) 

Ευρώ, και σχετική τροποποίηση του 

άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας 

περί Μετοχικού Κεφαλαίου – 

Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

  

  

  

7. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών της 

Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 114 και 49 του Ν. 4548/2018 και 

παροχή εξουσιοδότησης προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

  

  

  

8. Λοιπές Ανακοινώσεις.   

  

  

 

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση 

γνωστοποίησης που υπέχει σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. 

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου, η οποία 

θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση, και την αναγνωρίζω ως 

νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.   

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση ή 

εφόσον προβώ σε γνωστοποίηση γραπτής ανάκλησης της παρούσας που θα 

http://www.dimand.gr/
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κοινοποιηθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη 

ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.     

[Τόπος], ___/___/2022 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα 

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο] 

 

Το ανωτέρω έντυπο είτε κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην έδρα της 

Εταιρείας (Νερατζιωτίσσης 115, 15124 Μαρούσι),  με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από 

αρμόδια αρχή, είτε αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης 

ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση ir@dimand.gr, είτε, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω 

διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) 

ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

Σημειώσεις 

1. Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) του ανωτέρω αντιπροσώπου σας προκειμένου η Εταιρεία να 

δημιουργήσει λογαριασμό του αντιπροσώπου στην πλατφόρμα ψηφοφορίας, ώστε να 

μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, άλλως δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στη 

Γενική Συνέλευση. 

2. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα 

δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος θα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα 

https://axia.athexgroup.gr για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου, κάθε μέτοχος 

δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην 

Τακτική Γενική Συνέλευση.  

3. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου στον διορισθέντα με την 

παρούσα αντιπρόσωπο, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του.  
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7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 εδάφιο β του Ν. 4548/2018, η «DIMAND 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 10.08.2022, 

ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα 

λάβει χώρα την 07.09.2022, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται 

σε 18.680.300 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,05 

Ευρώ, κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά 18.680.300 

ψήφους, και σε τέσσερα εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (4.048.200) 

προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 

0,05 Ευρώ. Οι προνομιούχες μετοχές έχουν καταστεί στο σύνολό τους ίδιες μετοχές και 

επομένως έχουν ανασταλεί ως προς αυτές τα τυχόν δικαιώματά τους και σε κάθε 

περίπτωση δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.  

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ανωτέρω. 

 

8. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν τα 

ακόλουθα δικαιώματα: 

(α) Παράγραφος 2:  

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

μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην 

ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η 

σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 23.08.2022. 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, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 31.08.2022. 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, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι 

εν προκειμένω μέχρι την 25.08.2022, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των 

μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο 
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απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Τα ανωτέρω θα είναι επίσης διαθέσιμα 

όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ». Αν τα 

θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την 

αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5  του Ν. 

4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία 

όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της 

αναβολής, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 27.09.2022, και να προβούν οι ίδιοι στη 

δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με 

δαπάνη της Εταιρείας.  

(β) Παράγραφος 3: 

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που 

περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της 

γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο 

επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν 

προκειμένω μέχρι την 31.08.2022, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των 

μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και 

όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό την ενότητα με τίτλο «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της γενικής 

συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 01.09.2022.   

(γ) Παράγραφος 6: 

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το 

αργότερο μέχρι την 01.09.2022, 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 
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παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων 

με το ίδιο περιεχόμενο. 

(δ) Παράγραφος 7: 

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το 

αργότερο μέχρι την 01.09.2022, 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 το διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη 

σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.  

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τυχόν 

αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του 

διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με 

απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια 

απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που 

αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του 

Ν. 4548/2018, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους 

ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της 

παραγράφου 10 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που 

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

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

λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο 

Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), εφόσον αυτή παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των 

συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων. 

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους 

όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(https://www.dimand.gr). 
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9. Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στη γενική 

συνέλευση των μετόχων, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης 

 

Η Εταιρεία καθιστά δυνατή τη συμμετοχή, όσων δικαιούχων μετόχων το επιθυμούν, 

στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 07.09.2022 ή στην 

τυχόν επαναληπτική της, από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, 

χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του 

Ν. 4548/2018.   

Για τους μετόχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική 

Γενική Συνέλευση της 07.09.2022 ή στην τυχόν επαναληπτική της από απόσταση σε 

πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς την φυσική παρουσία τους, απαιτείται η 

δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν 

αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο 

Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών 

διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω 

τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr/.  

H διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενώ για την τηλεδιάσκεψη 

χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas 

SA. 

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό 

τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο 

διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet). Για τη 

δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω 

ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.  

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία, που 

εισάγει ο μέτοχος, δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα 

Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία 

από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.»,  ή μέσω διαμεσολαβητών, στο 

πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές 

συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες 

σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ’ αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό 

Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., « Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας 

Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε 

ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του, προκειμένου να 

δημιουργήσει τον λογαριασμό. 
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Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του 

Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως 

θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου 

να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση 

τους.  

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν 

ερωτήσεις και πληροφορίες με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών 

Ανακοινώσεων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@dimand.gr ή 

τηλεφωνικά στον αριθμό 210 8774220, καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της 

Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και 

υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366120 ή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.  

Κατά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι προκειμένου να 

συμμετάσχουν στις εργασίες της μέσω τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να συνδεθούν 

εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν 

από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση 

και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν 

στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς 

το μικρότερο). 

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης 

σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της 

πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη 

διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.  

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν 

να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο 

μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email). 

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) 

κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να: 

α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της 

Γενικής Συνέλευσης, 

β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά 

τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,  
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ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:  

γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  

δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους. 

 

10. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες 

 

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, δηλαδή: 

α) η παρούσα πρόσκληση,  

β) ανακοίνωση περί του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου 

που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης, 

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος 

συμμετοχής στη γενική συνέλευση και ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, 

δ) το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην με την 

παρούσα συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της 

προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια των αποφάσεων που θα 

προτείνουν οι μέτοχοι ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους, 

ε) η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2021, 

στ) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας, 

ζ) οι όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης των μετόχων, 

η) ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και 

των λοιπών συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης, 

θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(https://www.dimand.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται, επίσης, να λαμβάνουν 

σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των κατά τα ανωτέρω εγγράφων προσερχόμενοι στα 

γραφεία της Εταιρείας Νερατζιωτίσσης 115, 15124 Μαρούσι, ή επικοινωνώντας με τη 

Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στο 

τηλέφωνο 210 8774200. 
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