ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε"
την 28η Mαΐου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00
στην Πεύκη Αττικής (Αγ.Γεωργίου 40-44 Τ.Κ.15121)

A΄Στοιχεία και Πληροφορίες Άρθρων 26παρ.2β (α) (αα) και 27παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920
1. Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα των µετόχων και τους όρους
άσκησής τους, σύµφωνα µε τις π
̟ αραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του Άρθρου 39 του Κ.Ν.
2190/1920 (Άρθρο 26παρ.2β(α)(αα) του Κ.Ν. 2190/1920)

Άρθρο 39παρ.2

«2. Με αίτηση µετόχων, ̟που εκ̟προσω̟πούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής
συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα ̟
πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο
26, ε̟πτά (7) τουλάχιστον ηµέρες ̟πριν α̟πό τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε
χρηµατιστήριο, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται α̟πό
αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης π̟ρος έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια
διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, ό̟πως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13)
ηµέρες ̟πριν α̟πό την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των
µετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ,µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης ̟που έχει
υ̟ποβληθεί α̟πό τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 ̟ παράγραφο 3.»
Άρθρο 39παρ.2α
«2α. Σε εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, µε αίτηση µετόχων ̟που εκπροσωπούν το

ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη
διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες ̟πριν
α̟πό την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα π
̟ ου έχουν περιληφθεί στην
αρχική ή την τυχόν αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο !∆ιοικητικό
Συµβούλιο ε̟πτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης.»
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την παράγραφο 2β του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, «Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι υ̟ποχρεωµένο να ̟προβαίνει στην εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια
διάταξη ούτε στη δηµοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών µαζί µε αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων ̟που
υποβάλλονται α̟πό τους µετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το
περιεχόµενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση µε το νόµο και τα χρηστά ήθη.»
Άρθρο 39παρ.4

«4. Μετά α̟πό αίτηση οιουδήποτε µετόχου π̟ου υποβάλλεται στην εταιρεία ̟πέντε (5) τουλάχιστον
̟πλήρεις ηµέρες ̟πριν α̟πό τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο υ̟ποχρεούται να ̟παρέχει στη
γενική συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο
µέτρο ̟που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µ̟πορεί να α̟παντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην
ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ε̟πίσης µε αίτηση
µετόχων, ̟που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το
διοικητικό συµβούλιο υ̟ποχρεούται 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 α̟πό οιαδήποτε αιτία ή
σύµβαση της εταιρείας µε αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω ̟περι̟πτώσεις το διοικητικό συµβούλιο µ̟πορεί να
αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για α̟ποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα

πρακτικά. Τέτοιος λόγος µ̟πορεί να είναι, κατά τις ̟περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων
στο διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε τις ̟παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.»__
Άρθρο 39παρ.5
«5. Μετά α̟πό αίτηση µετόχων, ̟που εκπροσωπούν το ένα ̟πέµ̟το (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού

κεφαλαίου, η ο̟ποία υ̟ποβάλλεται στην εταιρεία εντός της π̟ροθεσµίας της ̟προηγούµενης ̟παραγράφου,
το διοικητικό συµβούλιο υ̟ποχρεούται να ̟παρέχει στη γενική συνέλευση ̟πληροφορίες για την ̟πορεία των
εταιρικών υ̟ποθέσεων και την ̟περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συµβούλιο µ̟πορεί να
αρνηθεί την ̟παροχή των ̟πληροφοριών για α̟ποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο ο̟ποίος αναγράφεται
στα ̟πρακτικά. Τέτοιος λόγος µ̟πορεί να είναι, κατά τις ̟περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων
µετόχων στο διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε τις ̟παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα
αντίστοιχα µέλη του διοικητικού συµβουλίου έχουν λάβει τη σχετική ̟πληροφόρηση κατά τρόπο
ε̟παρκή.»
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την ̟παράγραφο 6 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, στις̟ περι̟πτώσεις
του δεύτερου εδαφίου της ̟παραγράφου 4 και της ̟παραγράφου 5 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920,
«τυχόν αµφισβήτηση ως ̟ρος το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης ̟παροχής των̟ πληροφοριών,

ε̟πιλύεται α̟πό το µονοµελές ̟πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, µε α̟πόφασή του π
̟ ου εκδίδεται κατά
τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια α̟πόφαση το δικαστήριο υ̟ποχρεώνει και την
εταιρεία να ̟παράσχει τις ̟πληροφορίες ̟που αρνήθηκε.»
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, για την άσκηση
οποιωνδήποτε εκ των προαναφερµένων δικαιωµάτων, ο ασκών το σχετικό δικαίωµα µέτοχος οφείλει
να αποδείξει τη µετοχική ιδιότητά του και τον αριθµό των µετοχών της Τράπεζας π̟ου κατέχει κατά το
χρόνο άσκησης αυτού του δικαιώµατος. Τέτοια α̟πόδειξη α̟ποτελεί και η π̟ροσκόµιση βεβαίωσης της
Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. α̟πό την ο̟ποία θα ̟προκύ̟τει η µετοχική ιδιότητά τους.
2. Πρόσκληση για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Άρθρο 27παρ.3(α) του Κ.Ν.
2190/1920).
Το κείµενο της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας
www.nafpaktos-yarns.gr στις 2-5-2014 σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 232του Ν.
4072/2012.
3. Συνολικός αριθµός µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου (Άρθρο 27 παρ. 3(β) του Κ.Ν.
2190/1920).
Κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ̟πρόσκλησης, το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας
ανερχόταν σε € 10.243.990,78 διαιρούµενο σε 11.510.102 κοινές ανώνυµες µετά ψήφου µετοχές , όλες
ονοµαστικής αξίας €0,89 η κάθε µία.
4. Έγγραφα π̟ου ̟πρόκειται να υ̟ποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Άρθρο
27παρ.3(γ) του Κ.Ν. 2190/1920).
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα υ̟ποβληθεί αντίγραφο της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης για τη χρήση
1/1-31/12/2013 που συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ΄αυτού
εκτελεστικές αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην οποία περιλαµβάνονται και η
σχετική έκθεση µαζί µε τη ∆ήλωση εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρο 43α παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920) καθώς
και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή –Λογιστή . Όλα τα παραπάνω είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της
εταιρίας www.nafpaktos-yarns.gr - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2014
̟5. Στοιχεία του Άρθρου 27παρ.3(δ) του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι προτάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για κάθε θέµα της ηµερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης αναρτήθηκαν στην παραπάνω ιστοσελίδα της εταιρίας .
6. Έντυπο για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου (Άρθρο 27παρ.3(ε)
του Κ.Ν. 2190/1920).
Το υπόδειγµα εξουσιοδότησης που δύνανται να χρησιµοποιήσουν οι µέτοχοι για την άσκηση των
δικαιωµάτων ψήφου τους µέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρατίθεται επίσης στην
παραπάνω ιστοσελίδα της εταιρίας.

Β’ Σχόλια ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης
Σύµφωνα µε τα νόµο και το Καταστατικό της εταιρίας , καλούνται οι κάτοχοι ανώνυµων µετοχών της
εταιρίας (στο εξής οι «Μέτοχοι») σε Τακτική Γενική Συνέλευση (στο εξής η «ΤΓΣ») για συζήτηση και
λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:
1ο Θέµα:
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων (Εταιρικών και
Ενοποιηµένων) της χρήσεως 2014 (από 1/1/2014-31/12/2014) και των σχετικών εκθέσεων
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του πιστοποιητικού του ορκωτού- Ελεγκτή
Α̟παιτούµενη Α̟παρτία: 1/5 άλλως 20% του
µετοχικού κεφαλαίου

Α̟παιτούµενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1
των εκπροσωπουµένων ψήφων

Το π̟ρώτο (1ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης αφορά στην υ̟ποβολή π
̟ ρος έγκριση των Ετήσιων
Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2014 και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της
Εταιρίας για την 23η εταιρική χρήση (01.01.2014 – 31.12.2014) της εταιρίας και την 16η του οµίλου
ήτοι του Ισολογισµού µετά του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών των
Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταµειακών Ροών καθώς και των Σηµειώσεων των Οικονοµικών
Καταστάσεων, οι ο̟ποίες εγκρίθηκαν α̟πό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του
µε ηµεροµηνία 24-3-2015, καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ΟρκωτούΕλεγκτή Λογιστή της εταιρίας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα π
̟ ροτείνει την έγκριση των ανωτέρω. ∆εδοµένου ότι τα α̟ποτελέσµατα εις
νέον χρήσεως 2014 είναι αρνητικά λόγω των ζηµιών της παρούσης και των παρελθουσών χρήσεων, δεν
συντρέχει π̟ερί̟πτωση διανοµής κερδών και κατ’ ε̟πέκταση διανοµής µερίσµατος.
2ο Θέµα:
Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη
αποζηµιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις κατά την υποκρίση εταιρική
χρήση 2014 (1/1/2014 31/12/2014)
Α̟παιτούµενη Α̟παρτία: 1/5 άλλως 20% του
µετοχικού κεφαλαίου

Α̟παιτούµενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1
των εκπροσωπουµένων ψήφων

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα εισηγηθεί στην ΤΓΣ όπως οι Μέτοχοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
εγκρίνουν κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις και την διαχείριση
της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014.
3ο Θέµα
O διορισµός Ορκωτού Ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωµατικού) για την εταιρική χρήση
2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).
Απαιτούµενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του
µετοχικού κεφαλαίου

Α̟παιτούµενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1
των εκπροσωπουµένων ψήφων

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα εισηγηθεί στην Τ.Γ.Σ. την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων και
εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων), καθώς και των αντίστοιχων
φορολογικών για τη χρήση του έτους 2015 (1/1/2015-31/12/2015) στην ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και συγκεκριµένα στους παρακάτω ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές : α. στον κο
Παναγιώτη Κ. Βρουστούρη Α.Μ.ΣΟΕΛ 12921 ως τακτικό ελεγκτή και β. στον κο Μιχαήλ Ι. Ζαχαριουδάκη
Α.Μ.ΣΟΕΛ 13191 ως αναπληρωµατικό ελεγκτή, µε συνολική αµοιβή δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 10.000,00).

4ο Θέµα:
Έγκριση καταβολής αµοιβών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Απαιτούµενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του
µετοχικού κεφαλαίου

Α̟παιτούµενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1
των εκπροσωπουµένων ψήφων

Επειδή η εταιρία στη χρήση 2014 είχε ζηµιές το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα εισηγηθεί να αποφασίσει για το
παραπάνω η Τ.Γ.Σ.

5ο Θέµα: Ενηµέρωση των µετόχων σε τρέχοντα θέµατα
Επί του παρόντος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτος εάν
προκύψουν νέα σηµαντικά γεγονότα που χρήζουν ανακοίνωσης στην ΤΓΣ.
Πεύκη, 29-4-2015
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

