
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

τωμ κ.κ. μετόχωμ κατόχωμ κοιμώμ μετοχώμ της Αμώμυμης Δταιρείας με τημ επωμυμία 
"ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ-ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Αμώμυμη, Σεχμική, Δμποροβιομηχαμική, Ναυτιλιακή 

Δταιρεία" 
ΑΡ.ΜΑΔ. 13709/006/Β/86/0148 
σε Σακτική Γεμική υμέλευση 

 
 
ύμτχμα με ςξμ μόμξ και ςξ καςαρςαςικό ςηπ αμώμσμηπ Δςαιοείαπ "ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ-
ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Αμώμσμη, Σευμική, Δμπξοξβιξμηυαμική, Νασςιλιακή Δςαιοεία" (ετενήπ η 
«Δςαιοεία»), ςξ Διξικηςικό ςηπ σμβξύλιξ καλεί ςξσπ μεςόυξσπ ςηπ ρε Σακςική Γεμική 
σμέλεσρη, ςημ 19.6.2017, ημέοα Δεσςέοα και ώοα 11 π.μ. ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ 
ρςημ Δλεσρίμα, θέρη Πικοξδάτμη, για ρσζήςηρη και λήφη απξτάρεχμ επί ςχμ παοακάςχ 
θεμάςχμ ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ:  
 
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
1. Τπξβξλή και έγκοιρη ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ, Δςαιοείαπ και Ομίλξσ, ςηπ υοήρηπ 
πξσ έληνε ςημ 31/12/2016, και έγκοιρη ςχμ Δκθέρεχμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ και ςξσ 
Οοκχςξύ Δλεγκςή - Λξγιρςή επ’ ασςώμ.  
2. Έγκοιρη ςχμ ποάνεχμ και απξτάρεχμ ςξσ Δ.. για ςη υοήρη 2016.  
3. Απαλλαγή ςξσ Δ.. και ςξσ Οοκχςξύ Δλεγκςή-Λξγιρςή από κάθε εσθύμη απξζημίχρηπ για 
ςη υοήρη ςξσ 2016.  
4. Δκλξγή Οοκχςώμ Δλεγκςώμ-Λξγιρςώμ για ςη υοήρη 2017. 
5. Έγκοιρη αμξιβώμ ςχμ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ εςαιοικήπ υοήρηπ 1.1.2016 
– 31.12.2016 και καθξοιρμόπ ςξσ ύφξσπ ςχμ αμξιβώμ ςξσπ για ςη υοήρη 2017.  
6. Δκλξγή Νέξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ 
7. Διάτξοα θέμαςα και αμακξιμώρειπ 
 
ε πεοίπςχρη πξσ καςά ςημ σμεδοίαρη ςηπ Σακςικήπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ ςχμ Μεςόυχμ ςηπ 
Δςαιοείαπ ςηπ 19/6/2017, δεμ επιςεσυθεί για ξπξιξμδήπξςε λόγξ η απαιςξύμεμη εκ ςξσ 
μόμξσ απαοςία, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ καλεί ςξσπ μεςόυξσπ ρςιπ 3/7/2017, ημέοα Δεσςέοα 
και ώοα 11 π.μ., ρε Α' Δπαμαληπςική Γεμική σμέλεσρη. Η εμ λόγχ Δπαμαληπςική Γεμική 
σμέλεσρη θα λάβει υώοα ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ ρςημ Δλεσρίμα, θέρη 
Πικοξδάτμη.  
 
Διαδικαρία και Δικαίχμα σμμεςξυήπ - σμμεςξυή μέρχ αμςιποξρώπξσ (α. 28α κ.μ. 
2190/1920, χπ ιρυύει)  
 
ςημ Σακςική Γεμική σμέλεσρη ςηπ 19/6/2017 δικαιξύςαι μα ρσμμεςέυει όπξιξπ εμταμίζεςαι 
χπ μέςξυξπ ρςα αουεία ςξσ σρςήμαςξπ Άσλχμ Σίςλχμ πξσ διαυειοίζεςαι η ΔΛΛΗΝΙΚΑ 
ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ. (Δ.Φ.Α.Δ.), ρςξ ξπξίξ ςηοξύμςαι ξι κιμηςέπ ανίεπ ςηπ Δςαιοείαπ. Η 
απόδεινη ςηπ μεςξυικήπ ιδιόςηςαπ γίμεςαι με ςημ ποξρκόμιρη ρυεςικήπ έγγοατηπ βεβαίχρηπ 
ςξσ χπ άμχ τξοέα ή εμαλλακςικά με απεσθείαπ ηλεκςοξμική ρύμδερη ςηπ Δςαιοείαπ με ςα 
αουεία ςξσ ςελεσςαίξσ. Η ιδιόςηςα ςξσ μεςόυξσ ποέπει μα στίρςαςαι καςά ςημ 14/6/2017 
(Ημεοξμημία Καςαγοατήπ), ήςξι καςά ςημ έμαονη ςηπ πέμπςηπ (5ηπ) ημέοαπ ποιμ από ςημ 
ημέοα ρσμεδοίαρηπ ςηπ Σακςικήπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ, ςηπ 19/6/2017, και η ρυεςική 
έγγοατη βεβαίχρη ή η ηλεκςοξμική πιρςξπξίηρη ρυεςικά με ςη μεςξυική ιδιόςηςα ποέπει μα 
πεοιέλθει ρςημ Δςαιοεία ςξ αογόςεοξ ςημ 16/6/2017, ήςξι ςημ ςοίςη (3η) ημέοα ποιμ από ςη 
ρσμεδοίαρη ςηπ χπ άμχ Σακςικήπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ.  
 
Για ςημ Α Δπαμαληπςική Γεμική σμέλεσρη η ιδιόςηςα ςξσ Μεςόυξσ ποέπει μα στίρςαςαι καςά 
ςημ 29/6/2017, (Ημεοξμημία Καςαγοατήπ Α Δπαμαληπςικήπ), ήςξι καςά ςημ έμαονη ςηπ 
ςέςαοςηπ (4ηπ) ημέοαπ ποιμ από ςημ ημεοξμημία ρσμεδοίαρηπ ςηπ Α Δπαμαληπςικήπ Γεμικήπ 
σμέλεσρηπ, η δε ρυεςική έγγοατη βεβαίχρη ή η ηλεκςοξμική πιρςξπξίηρη ρυεςικά με ςη 
μεςξυική ιδιόςηςα ποέπει μα πεοιέλθει ρςημ Δςαιοεία ςξ αογόςεοξ ςημ 30/6/2017, ήςξι ςημ 
ςοίςη (3η) ημέοα ποιμ από ςη ρσμεδοίαρη ςηπ χπ άμχ Δπαμαληπςικήπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ.  
 
 



 

 

Έμαμςι ςηπ Δςαιοείαπ θεχοείςαι όςι έυει δικαίχμα ρσμμεςξυήπ και φήτξσ ρςη Γεμική 
σμέλεσρη, μόμξ όπξιξπ τέοει ςημ ιδιόςηςα ςξσ μεςόυξσ καςά ςημ αμςίρςξιυη ημεοξμημία 
καςαγοατήπ. ε πεοίπςχρη μη ρσμμόοτχρηπ ποξπ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 28α ςξσ κ.μ. 
2190/1920, ξ εμ λόγχ μέςξυξπ μεςέυει ρςη Γεμική σμέλεσρη μόμξ μεςά από άδειά ςηπ. Η 
άρκηρη ςχμ εμ λόγχ δικαιχμάςχμ δεμ ποξϋπξθέςει ςη δέρμεσρη ςχμ μεςξυώμ ςξσ 
δικαιξύυξσ, ξύςε ςημ ςήοηρη άλληπ αμάλξγηπ διαδικαρίαπ, η ξπξία πεοιξοίζει ςημ 
δσμαςόςηςα πώληρηπ και μεςαβίβαρηπ ασςώμ καςά ςξ υοξμικό διάρςημα πξσ μερξλαβεί 
αμάμερα ρςημ ημεοξμημία καςαγοατήπ και ρςη Γεμική σμέλεσρη.  
 
Κάθε μέςξυξπ δύμαςαι μα λάβει μέοξπ και μα φητίρει είςε ασςξποξρώπχπ, είςε με 
αμςιποόρχπξ σπξγοάτξμςαπ ρυεςική ενξσριξδόςηρη. Κάθε μέςξυξπ μπξοεί μα διξοίζει μέυοι 
ςοειπ (3) αμςιποξρώπξσπ. Νξμικά ποόρχπα μεςέυξσμ ρςη Γεμική σμέλεσρη ξοίζξμςαπ χπ 
εκποξρώπξσπ ςξσπ μέυοι ςοία (3) τσρικά ποόρχπα. Ωρςόρξ, αμ ξ μέςξυξπ καςέυει μεςξυέπ, 
ξι ξπξίεπ εμταμίζξμςαι ρε πεοιρρόςεοξσπ ςξσ εμόπ λξγαοιαρμξύπ ανιώμ, ξ πεοιξοιρμόπ 
ασςόπ δεμ εμπξδίζει ςξ μέςξυξ μα ξοίζει διατξοεςικξύπ αμςιποξρώπξσπ για ςιπ μεςξυέπ πξσ 
εμταμίζξμςαι ρςξμ κάθε λξγαοιαρμό ανιώμ ρε ρυέρη με ςη Γεμική σμέλεσρη. Αμςιποόρχπξπ 
πξσ εμεογεί για πεοιρρξςέοξσπ μεςόυξσπ μπξοεί μα φητίζει διατξοεςικά για κάθε μέςξυξ. Ο 
αμςιποόρχπξπ μεςόυξσ σπξυοεξύςαι μα γμχρςξπξιεί ρςημ Δςαιοεία, ποιμ από ςημ έμαονη ςηπ 
ρσμεδοίαρηπ ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ, κάθε ρσγκεκοιμέμξ γεγξμόπ, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα είμαι 
υοήριμξ ρςξσπ μεςόυξσπ για ςημ ανιξλόγηρη ςξσ κιμδύμξσ μα ενσπηοεςήρει ξ αμςιποόρχπξπ 
άλλα ρσμτέοξμςα πλημ ςχμ ρσμτεοόμςχμ ςξσ μεςόυξσ. Καςά ςημ έμμξια ςηπ παοξύραπ 
παοαγοάτξσ, μπξοεί μα ποξκύπςει ρύγκοξσρη ρσμτεοόμςχμ ιδίχπ όςαμ ξ αμςιποόρχπξπ: 
α) είμαι μέςξυξπ πξσ αρκεί ςξμ έλεγυξ ςηπ Δςαιοείαπ ή είμαι άλλξ μξμικό ποόρχπξ ή 
ξμςόςηςα η ξπξία ελέγυεςαι από ςξ μέςξυξ ασςόμ, β) είμαι μέλξπ ςξσ διξικηςικξύ 
ρσμβξσλίξσ ή ςηπ εμ γέμει διξίκηρηπ ςηπ Δςαιοείαπ ή μεςόυξσ πξσ αρκεί ςξμ έλεγυξ ςηπ 
Δςαιοείαπ, ή άλλξσ μξμικξύ ποξρώπξσ ή ξμςόςηςαπ πξσ ελέγυεςαι από μέςξυξ ξ ξπξίξπ 
αρκεί ςξμ έλεγυξ ςηπ Δςαιοείαπ, γ) είμαι σπάλληλξπ ή ξοκχςόπ ελεγκςήπ ςηπ Δςαιοείαπ ή 
μεςόυξσ πξσ αρκεί ςξμ έλεγυξ ςηπ Δςαιοείαπ, ή άλλξσ μξμικξύ ποξρώπξσ ή ξμςόςηςαπ πξσ 
ελέγυεςαι από μέςξυξ, ξ ξπξίξπ αρκεί ςξμ έλεγυξ ςηπ Δςαιοείαπ, δ) είμαι ρύζσγξπ ή 
ρσγγεμήπ ποώςξσ βαθμξύ με έμα από ςα τσρικά ποόρχπα πξσ αματέοξμςαι ρςιπ 
πεοιπςώρειπ (α) έχπ (γ). Ο διξοιρμόπ και η αμάκληρη αμςιποξρώπξσ ςξσ μεςόυξσ γίμεςαι 
εγγοάτχπ και κξιμξπξιείςαι ρςημ Δςαιοεία με ςξσπ ίδιξσπ ςύπξσπ, ςξσλάυιρςξμ ςοείπ (3) 
ημέοεπ ποιμ από ςημ ημεοξμημία ρσμεδοίαρηπ ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ.  
 
Πληοξτξοίεπ για ςα Δικαιώμαςα Μειξφητίαπ 
(α) Με αίςηρη μεςόυχμ πξσ εκποξρχπξύμ ςξ έμα εικξρςό (1/20) ςξσ καςαβεβλημέμξσ 
μεςξυικξύ κεταλαίξσ, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςηπ Δςαιοείαπ σπξυοεξύςαι μα εγγοάφει ρςημ 
ημεοήρια διάςανη ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ ποόρθεςα θέμαςα, εάμ η ρυεςική αίςηρη πεοιέλθει 
ρςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ δεκαπέμςε (15) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ ποιμ από ςη Γεμική 
σμέλεσρη. Η αίςηρη για ςημ εγγοατή ποόρθεςχμ θεμάςχμ ρςημ ημεοήρια διάςανη 
ρσμξδεύεςαι από αιςιξλόγηρη ή από ρυέδιξ απόταρηπ ποξπ έγκοιρη ρςη Γεμική σμέλεσρη 
και η αμαθεχοημέμη ημεοήρια διάςανη δημξριξπξιείςαι με ςξμ ίδιξ ςοόπξ όπχπ η 
ποξηγξύμεμη ημεοήρια διάςανη, δεκαςοείπ (13) ημέοεπ ποιμ από ςημ ημεοξμημία ςηπ Γεμικήπ 
σμέλεσρηπ και ςασςόυοξμα ςίθεςαι ρςη διάθερη ςχμ μεςόυχμ ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ 
Δςαιοείαπ, μαζί με ςημ αιςιξλόγηρη ή ςξ ρυέδιξ απόταρηπ πξσ έυει σπξβληθεί από ςξσπ 
μεςόυξσπ καςά ςα ποξβλεπόμεμα ρςξ άοθοξ 27 παο. 3 ςξσ Κ.Ν. 2190/1920.  
(β) Με αίςηρη μεςόυχμ πξσ εκποξρχπξύμ ςξ έμα εικξρςό (1/20) ςξσ καςαβεβλημέμξσ 
μεςξυικξύ κεταλαίξσ, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ θέςει ρςη διάθερη ςχμ μεςόυχμ καςά ςα 
ξοιζόμεμα ρςξ άοθοξ 27 παο. 3 ςξσ Κ.Ν. 2190/1920, ένι (6) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ ποιμ από 
ςημ ημεοξμημία ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ, ρυέδια απξτάρεχμ για θέμαςα πξσ έυξσμ 
πεοιλητθεί ρςη αουική ή ςημ αμαθεχοημέμη ημεοήρια διάςανη, αμ η ρυεςική αίςηρη 
πεοιέλθει ρςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ επςά (7) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ ποιμ από ςημ ημεοξμημία 
ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ.  
(γ) Μεςά από αίςηρη ξπξιξσδήπξςε μεςόυξσ πξσ σπξβάλλεςαι ρςημ Δςαιοεία πέμςε (5) 
ςξσλάυιρςξμ πλήοειπ ημέοεπ ποιμ από ςη Γεμική σμέλεσρη, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ 
σπξυοεξύςαι μα παοέυει ρςη Γεμική σμέλεσρη ςιπ αιςξύμεμεπ ρσγκεκοιμέμεπ πληοξτξοίεπ 
για ςιπ σπξθέρειπ ςηπ Δςαιοείαπ, ρςξ μέςοξ πξσ ασςέπ είμαι υοήριμεπ για ςημ ποαγμαςική 
εκςίμηρη ςχμ θεμάςχμ ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ μπξοεί μα αομηθεί 
ςημ παοξυή ςχμ πληοξτξοιώμ για απξυοώμςα ξσριώδη λόγξ, ξ ξπξίξπ αμαγοάτεςαι ρςα 
ποακςικά. Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ μπξοεί μα απαμςήρει εμιαία ρε αιςήρειπ μεςόυχμ με ςξ 



 

 

ίδιξ πεοιευόμεμξ. Τπξυοέχρη παοξυήπ πληοξτξοιώμ δεμ στίρςαςαι όςαμ ξι ρυεςικέπ 
πληοξτξοίεπ διαςίθεμςαι ήδη ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Δςαιοείαπ, ιδίχπ με ςη μξοτή εοχςήρεχμ 
και απαμςήρεχμ  
(δ) Μεςά από αίςηρη μεςόυχμ πξσ εκποξρχπξύμ ςξ έμα πέμπςξ (1/5) ςξσ καςαβεβλημέμξσ 
μεςξυικξύ κεταλαίξσ η ξπξία σπξβάλλεςαι ρςημ Δςαιοεία πέμςε (5) ςξσλάυιρςξμ πλήοειπ 
ημέοεπ ποιμ από ςη Γεμική σμέλεσρη, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ σπξυοεξύςαι μα παοέυει ρςη 
Γεμική σμέλεσρη πληοξτξοίεπ για ςημ πξοεία ςχμ εςαιοικώμ σπξθέρεχμ και ςημ 
πεοιξσριακή καςάρςαρη ςηπ Δςαιοείαπ. Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ μπξοεί μα αομηθεί ςημ 
παοξυή ςχμ πληοξτξοιώμ για απξυοώμςα ξσριώδη λόγξ, ξ ξπξίξπ αμαγοάτεςαι ρςα 
ποακςικά.  
(ε) Μεςά από αίςηρη μεςόυχμ πξσ εκποξρχπξύμ ςξ έμα εικξρςό (1/20) ςξσ καςαβεβλημέμξσ 
μεςξυικξύ κεταλαίξσ η ξπξία σπξβάλλεςαι ρςημ Δςαιοεία πέμςε (5) ςξσλάυιρςξμ πλήοειπ 
ημέοεπ ποιμ από ςη Γεμική σμέλεσρη, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ σπξυοεξύςαι μα 
αμακξιμώρει ρςημ Σακςική Γεμική σμέλεσρη ςα πξρά, πξσ καςά ςημ ςελεσςαία διεςία, 
καςαβλήθηκαμ ρε κάθε μέλξπ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ή ςξσπ διεσθσμςέπ ςηπ Δςαιοείαπ, 
καθώπ και κάθε παοξυή ποξπ ςα ποόρχπα ασςά από ξπξιαδήπξςε αιςία ή ρύμβαρη ςηπ 
Δςαιοείαπ με ασςξύπ. Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ μπξοεί μα αομηθεί ςημ παοξυή ςχμ 
πληοξτξοιώμ για απξυοώμςα ξσριώδη λόγξ, ξ ξπξίξπ αμαγοάτεςαι ρςα ποακςικά.  
Αμςίρςξιυεπ ποξθερμίεπ για ςσυόμ άρκηρη δικαιχμάςχμ μειξφητίαπ ςχμ μεςόυχμ ιρυύξσμ 
και ρε πεοίπςχρη Δπαμαληπςικώμ Γεμικώμ σμελεύρεχμ. ε όλεπ ςιπ αμχςέοχ 
αματεοόμεμεπ πεοιπςώρειπ ξι αιςξύμςεπ μέςξυξι ξτείλξσμ μα απξδεικμύξσμ ςη μεςξυική 
ςξσπ ιδιόςηςα και ςξμ αοιθμό ςχμ μεςξυώμ πξσ καςέυξσμ καςά ςημ άρκηρη ςξσ ρυεςικξύ 
δικαιώμαςξπ. Σέςξια απόδεινη απξςελεί και η ποξρκόμιρη βεβαίχρηπ από ςξμ τξοέα ρςξμ 
ξπξίξ ςηοξύμςαι ξι ξικείεπ κιμηςέπ ανίεπ ή η πιρςξπξίηρη ςηπ μεςξυικήπ ιδιόςηςαπ με 
απεσθείαπ ηλεκςοξμική ρύμδερη τξοέα και Δςαιοείαπ.  
 
ΔΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΥΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΔ:  
Οι πληοξτξοίεπ ςξσ άοθοξσ 27 παο. 3 ςξσ κ.μ. 2190/1920 ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ 
ποόρκληρηπ για ρύγκληρη ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ, ςξσ εμςύπξσ διξοιρμξύ αμςιποξρώπξσ 
και ςχμ ρυξλίχμ ςξσ Δ για ςα θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ, καθώπ και πληοέρςεοεπ 
πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ άρκηρη ςχμ δικαιχμάςχμ μειξφητίαπ ςχμ παοαγοάτχμ 2, 2α, 
4 και 5 ςξσ άοθοξσ 39 ςξσ κ.μ. 2190/1920 θα διαςίθεμςαι ρε ηλεκςοξμική μξοτή ρςημ 
ιρςξρελίδα ςηπ Δςαιοείαπ www.interwood.gr . 
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