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∆ιαδικασία για την άσκηση των δικαιωµάτων συµµετοχής και ψήφου 
στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως ή µέσω Αντιπροσώπων 
 
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 για την άσκηση των 
δικαιωµάτων συµµετοχής και ψήφου σε κάθε Γενική Συνέλευση ισχύουν τα 
κατωτέρω αναφερόµενα:  
 
Ο µέτοχος συµµετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως 
είτε µέσω αντιπροσώπων.  
 
∆ιατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι’ αντιπροσώπων 
ενάσκηση των δικαιωµάτων του µετόχου είτε την επιλεξιµότητα των 
προσώπων που µπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. 
Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι (3) αντιπροσώπους. Επίσης νοµικά 
πρόσωπα µετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους 
µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της 
εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς 
αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει τον µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς 
αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό 
αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. 
  
Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία και µόνη γενική 
συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισµένου χρόνου.  
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 στη 
δηµόσια αρχή, ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δηµοσιότητα από την 
καταχώριση αυτής στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Αντιπρόσωπος που 
ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε 
µέτοχο.  
 
Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, 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 
συµφερόντων του µετόχου. Σύγκρουση συµφερόντων µπορεί να προκύπτει 
ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της 
εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το 
µέτοχο αυτόν, β) είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή της εν γένει 
διοίκησης της εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου 
νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί 
τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας 
ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή 
οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, 
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα 
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’.  
 
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως 



και κοινοποιείται στην εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την 
ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
  
Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της www.cpi.gr στο 
διαδίκτυο, το έντυπο που χρησιµοποιεί για το διορισµό πληρεξουσίων 
αντιπροσώπων. Το εν λόγω έντυπο πρέπει να κατατίθεται συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο από τον µέτοχο στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, στη 
διεύθυνση Ραφαηλίδη 1, στον Ταύρο  Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 
Μετόχων, υπεύθυνη κ. Σοφία Τσαδήµα) ή αποστέλλεται τηλεοµοιοτυπικώς 
στο φαξ: 2104805801 τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής. Ο 
δικαιούχος µέτοχος καλείται να µεριµνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς 
αποστολής του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και της παραλαβής του 
από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2104805855. 


