
 

Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης καταστατικού 

 

 

Η εταιρία μας βάσει του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 σας ενημερώνει ότι το 

Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 16.5.2011 αποφάσισε να συγκαλέσει την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ, 

στην οποία οι μέτοχοι της εταιρίας, μετά και τη νόμιμη άσκηση εκ μέρους μετόχων της 

μειοψηφίας του κατ’ άρθρου 39 παρ. 2 του κ.ν.2190/1920 δικαιώματος για την εγγραφή 

πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, καλούνται να λάβουν 

απόφαση σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της 

εταιρίας. 

Συγκεκριμένα, σας ανακοινώνουμε την προτεινόμενη τροποποίηση και το σχέδιο του νέου 

καταστατικού, το οποίο θα προταθεί για συζήτηση στους μετόχους κατά την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων 08.06.2012.  

Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, ως 

ακολούθως : 

 

 «ΆΡΘΡΟ 5 

Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώµα του 

διοικητικού συµβουλίου 

 

1. Το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα (11) έως 

δεκατρία (13) µέλη εκλεγόµενα από τη γενική συνέλευση των µετόχων µε 

τριετή θητεία. Ο ακριβής αριθµός των µελών καθορίζεται από τη γενική 

συνέλευση. 

2. Τα υποψήφια µέλη του διοικητικού συµβουλίου προτείνονται προς εκλογή στη 

γενική συνέλευση βάσει καταλόγων. Από τους προταθέντες καταλόγους 

εκλέγονται µέλη του διοικητικού συµβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων 

που λαµβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσµατα λογίζονται υπέρ του 

καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε 

κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Τα 

µη εκλεγέντα πρόσωπα κάθε καταλόγου θεωρούνται ως αναπληρωµατικά 

µέλη. Η σειρά των αναπληρωµατικών µελών κάθε καταλόγου καθορίζεται 

από τον αριθµό των ψήφων που έλαβε ο καθένας µε πρώτο επιλαχόντα αυτόν 

που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. ∆εν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο 

να περιλαµβάνεται ως υποψήφιο σε περισσότερους του ενός καταλόγου. 

3. Η τριετής θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου αρχίζει από της 

εκλογής τους και παρατείνεται αυτόµατα µέχρι τη λήξη της προθεσµίας εντός 

της οποίας πρέπει να συνέλθει αµέσως η επόµενη τακτική γενική συνέλευση. 

4. Οι εξερχόµενοι σύµβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι. 

5. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συµβούλιο, συγκαλούµενο από τον  

Σύµβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται 

σε σώµα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια 

ορίζει από τα µέλη του έναν ή περισσότερους ∆ιευθύνοντες Συµβούλους της 

Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρµοδιοτήτων τους. Τον 

Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των 

αρµοδιοτήτων του, ο Α’ Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 



ο Β' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύµβουλος που 

ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.» 
 

 

Σχέδιο του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως θα ισχύει µετά τις τροποποιήσεις που 

προτείνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων υπάρχει στη 

διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας (www.iaso.gr), καθώς και στη διεύθυνση 

διαδικτύου του Ε.Χ.Α.Ε. (www.ase.gr).  
 

 

 


