
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 

ΕΛΛΑΣΦΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

Αρ. Μ.Α.Ε. 44883/06/Β/99/27 

Αρ. ΓΕΜΗ 59247404000 

 

  Με την από 22/10/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι 

κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 

04 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14.00 στην έδρα της εταιρίας επί της οδού 26ης 

Οκτωβρίου 90, Θεσσαλονίκη, (γραφείο 507, 5ος όροφος κτίριο Β2 συγκροτήματος 

Porto Center) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της 

Ημερήσιας Διάταξης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

της 30ης Ιουνίου 2020 (εταιρική χρήση 1 Ιουλίου 2019 - 30 Ιουνίου 2020) 

μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Ορκωτών Ελεγκτών.  

Θέμα 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης (κατά το άρθρο 108 του Ν. 

4548/2018) του διοικητικού συμβουλίου και την απαλλαγή των ορκωτών 

ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1 Ιουλίου 2019 - 30 Ιουνίου 2020. 

Θέμα 3. Εκλογή τακτικού ορκωτού λογιστή και αναπληρωματικού του ως Ελεγκτή 

για την χρήση 1/7/2020-30/6/2021. 

Θέμα 4.     Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/881
http://www.hellasfin.gr/


Θέμα 5.  Διανομή μερίσματος οικονομικού έτους 1/7/2019-30/6/2020 

Θέμα 6.      Διάφορα θέματα ανακοινώσεις. 

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου 

διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των 

εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των 

επιχειρησιακών λειτουργιών στις εγκαταστάσεις της, παροτρύνει τους Μετόχους να μη 

συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση και επισημαίνει ότι έχει 

λάβει μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία 

επισημαίνει ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση και από απόσταση με 

οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην 

ψηφοφορία εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Για την έγκαιρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται οι κ.κ. 

Μέτοχοι, όπως, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρίας, 

καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τους προσωρινούς τίτλους ή βεβαιώσεις 

των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα 

και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στο 

Ταμείο της εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

Εναλλακτικά τα ανωτέρω δύναται να αποσταλούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) στο logistirio@hellasfin.gr. 

Κάθε δικαιούχος μέτοχος (ή ο αντιπρόσωπός του), προκειμένου να 

συμμετάσχει από απόσταση στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να συμπληρώσει την 

«Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από 

απόσταση», η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη 

διεύθυνση: www.hellasfin.gr και υποβάλλεται στα γραφεία της Εταιρείας, επί της 

οδού 26ης Οκτωβρίου 90, Θεσσαλονίκη, γραφείο 507, 5ος όροφος κτίριο Β2 

συγκροτήματος Porto Center, (υπόψη Οικονομικής Διεύθυνσης), ή  μέσω αποστολής 

μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση logistirio@hellasfin.gr, πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλούν 

αμελλητί στο μέτοχο ή στον οριζόμενο αντιπρόσωπό του οδηγίες για την 
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παρακολούθηση ή/και διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής 

Συνέλευσης. 

Κάθε δικαιούχος μέτοχος (ή ο αντιπρόσωπός του ) δύναται να παρακολουθήσει 

τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (και να συμμετάσχει στην ψηφοφορία), από 

απόσταση, με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων, από την έναρξή 

της, έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) 

που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει στη «Δήλωση 

Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από 

απόσταση». Κάθε δικαιούχος μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του δύναται επίσης να 

απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση, υποβάλλοντας ερωτήσεις είτε εγγράφως μέχρι 

σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού 26ης 

Οκτωβρίου 90, Θεσσαλονίκη, γραφείο 507, 5ος όροφος κτίριο Β2 συγκροτήματος 

Porto Center, (υπόψη Οικονομικής Διεύθυνσης), ή υποβάλλοντας τέτοιου είδους 

ερωτήματα μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

logistirio@hellasfin.gr, είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με τη χρήση 

οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων. Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη 

Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο θα ληφθούν υπόψη για 

τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας και θα δύνανται να ασκήσουν τα 

δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Συνεπώς, οι Μέτοχοι θα 

έχουν τη δυνατότητα: 

α) να ακολουθήσουν τις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά ή 

οπτικοακουστικά μέσα, 

β) να λάβουν τον λόγο και να απευθυνθούν στη Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκειά 

της, 

γ) να ψηφίσουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

δ) να λάβουν πληροφορίες για την καταγραφή της ψήφου τους 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 
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