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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που 

εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 

30276/06/Β/93/12, 

ΣΤΗΝ 16η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 

που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 

30276/06/Β/93/12, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας  και 

δυνάμει της με αρ 15 από 24-05-2011 σχετικής απόφασής του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. 

Μετόχους της στην 16η ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2011 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ον χ.λ.μ 

Σερρών –Δράμας (στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Κτιρίου Γραφείων), για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 

διάταξης: 

1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των 

Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων,  της εταιρικής χρήσης 

2010 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 

εταιρικής χρήσης 2010. 

3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011. 

4) Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2010 και της πρότασης του 

Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.  

5) Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό 

Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών. 

6) Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις 

τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία 

υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2010, καθώς και προέγκριση αμοιβών για 

την εταιρική χρήση 2011. 

7) Τροποποίηση των διατάξεων του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού 

της εταιρείας προς εξυπηρέτηση του σκοπού της προσαρμογής και 

εναρμόνισης του, στον ισχύοντα Κ. Ν. 2190/1920, κατόπιν των 

τροποποιήσεων που επήλθαν σ’ αυτόν δυνάμει του Ν. 3604/2007 & ήδη και 
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του Ν. 3884/2010 & προς εξυπηρέτηση του σκοπού της ενγένει 

λειτουργικότητας του άνω καταστατικού. Ειδικότερα απαλοιφή του 

προοιμίου του Κωδικοποιημένου Καταστατικού, τροποποίηση των άρθρων 2, 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, απαλοιφή των τελικών διατάξεων των άρθρων 

36 έως και 39. 

8) Κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού, κατόπιν των άνω 

τροποποιήσεων σ’ ενιαίο κείμενο. 

9) Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις. 

 

Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν   μόνο τα φυσικά και 

νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στο 

ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων τίτλων της εταιρείας που τηρείται στον φορέα 

«Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης 

Διακανονισμού & Καταχώρησης», «Ε.Χ.Α.Ε», (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο 

Αξιών), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της 

Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της Παρασκευής 24ης  Ιουνίου 2011 («Ημερομηνία 

Καταγραφής»). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία 

Καταγραφής, γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της 

«Ε.Χ.Α.Ε» ή εναλλακτικά, μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της 

Εταιρίας με τα αρχεία της «Ε.Χ.Α.Ε». 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. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του 

άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο 

μετά από άδειά της. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική 

Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης 

ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης 

των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής 

και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.  

ΙΙ. Επαναληπτικές συνεδριάσεις (αν δεν επιτευχθεί απαρτία) 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και 

το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί 

δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η 

Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση τη Δευτέρα 11 
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Ιουλίου 2011 και ώρα 14:00   στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ον χ.λ.μ Σερρών 

–Δράμας (στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Κτιρίου Γραφείων). Σε περίπτωση 

που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α’ Επαναληπτική Συνέλευση θα 

ακολουθήσει Β’ Επαναληπτική Συνέλευση τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011 και ώρα 

14:00 ομοίως στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ον χ.λ.μ Σερρών –Δράμας 

(στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Κτιρίου Γραφείων). Οι ημερομηνίες 

καταγραφής είναι η  Πέμπτη 7  Ιουλίου 2011  και η Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011 για 

την Α’ και τη Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αντίστοιχα. Η σχετική έγγραφη 

βεβαίωση της “ΕΧΑΕ” ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική 

ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που 

προηγείται της συνεδρίασης της Α’ ή της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 

κατά περίπτωση. 

ΙΙΙ. Διαδικασία για την άσκησης του δικαιώματος ψήφου μέσω 

αντιπροσώπου 

Οι δικαιούχοι μέτοχοι, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, μπορούν 

να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως 

είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την προσκόμιση του 

αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη Αστυνομικής 

Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία. 

Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά 

πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 

τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες 

εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί 

να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον 

κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και 

μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου 

χρόνου. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να 

ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις 

οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της 

Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε 

δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. 

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 
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συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει 

όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι 

άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) 

είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή 

Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή 

οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) 

είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο 

της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, 

ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου 

βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ 

έως γ΄. 

Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα 

στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.krikri.gr και στα κεντρικά γραφεία της 

Εταιρίας, 3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Σέρρες (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). 

Η ταχυδρομική αποστολή του εντύπου εκπροσώπησης προς τους μετόχους που 

δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας γίνεται κατόπιν επικοινωνίας 

με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: +30 23210 68300, αρμόδιος κος 

Σαρμαδάκης Κων/νος). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και 

υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα κεντρικά 

γραφεία της Εταιρίας, 3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Σέρρες (Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 

της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011 

(δεδομένου ότι οι 25η  και 26η  Ιουνίου δεν είναι εργάσιμες ημέρες).   

ΙV. Δικαιώματα Μειοψηφίας 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920, ενημερώνουμε 

τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που 

προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920: 

i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα 

θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση 

περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη 

Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 14η Ιουνίου 2011. H αίτηση για την εγγραφή 

πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από 

αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση (κ.ν. 

2190/1920, άρθ. 39 παρ. 2). Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με 

τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες 
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πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 16η  Ιουνίου 2011 και 

ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με 

την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. 

ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση 

των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το 

αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2011, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν 

περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική 

αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από 

την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 22α  Ιουνίου 

2011. 

iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 

πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το 

αργότερο μέχρι την 23η   Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 

παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις 

υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική 

εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 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 Εταιρίας.  

iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 

ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η  

Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική 

Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε 

παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με 

αυτούς. 

v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι 

την 23η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική 

Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την 

περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι 

αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον 
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αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η 

πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με την προσκόμιση σχετικής 

έγγραφης βεβαίωσης της «Ε.Χ.Α.Ε» ή εναλλακτικά, μέσω της απευθείας 

ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της «Ε.Χ.Α.Ε». 

V. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες 

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική 

Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 

παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, 

www.krikri.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω 

έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από τo Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (3ο 

χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Σέρρες, τηλ.: +30 23210 68300, αρμόδιος κος 

Σαρμαδάκης Κων/νος)  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ 


