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VIOHALCO SA 

30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 

0534.941.439 RPM (Brussels) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 

ΜΑΪΟΥ 2015 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco SA (η Εταιρεία) καλεί τους μετόχους να παρευρεθούν στην ετήσια 

γενική συνέλευση μετόχων (η Συνέλευση) που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαϊου 2015 στις 12.00 το 

μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στο Stanhope Hotel στις Βρυξέλλες (9, rue du Commerce, 1000, 

Brussels) για να συζητήσουν και να ψηφίσουν για τα ακόλουθα θέματα: 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Παρουσίαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ορκωτών 

ελεγκτών σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

2.  Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης. 

3.  Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2014 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης). 

Προτεινόμενο ψήφισμα: έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης. 

 4.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 

Προτεινόμενο ψήφισμα: απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

5.  Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 

Προτεινόμενο ψήφισμα: απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της 

εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2014. 

6.  Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση εκλογής νέου μέλους 

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Νικολάου Στασινόπουλου ως μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα 

πραγματοποιηθεί το 2016. 

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Jacques Moulaert ως μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί 

το 2016. 

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Ευάγγελου Μουστάκα ως μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα 

πραγματοποιηθεί το 2016. 
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Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου ως μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα 

πραγματοποιηθεί το 2016. 

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου ως μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα 

πραγματοποιηθεί το 2016. 

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Jean Charles Faulx ως μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα 

πραγματοποιηθεί το 2016. 

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί 

το 2016.  

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Rudolf Wiedenmann ως μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα 

πραγματοποιηθεί το 2016.  

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Ευθυμίου Χριστοδούλου ως ανεξάρτητου 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων 

που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Ο κύριος Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που 

καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών. 

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Francis Mer ως ανεξάρτητου μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα 

πραγματοποιηθεί το 2016. Ο κύριος Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο 

άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών. 

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Αθανασίου Μολοκότου ως ανεξάρτητου 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων 

που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Ο κ. Μολοκότος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που 

καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών. 

Προτεινόμενο ψήφισμα: επικύρωση της εκλογής του κ. Yvan de Launoit, σύμφωνα με την απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της 3
ης

 Δεκεμβρίου 2014 και ανανέωση της θητείας του ως ανεξάρτητου 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση 

των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Ο κύριος de Launoit πληροί τα κριτήρια 

ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών. 

7.  Έγκριση της έκθεσης αμοιβών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών). 

Προτεινόμενο ψήφισμα: έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος 2014, όπως αυτή 

ορίζεται στην ετήσια έκθεση του 2014 καθώς και της πολιτικής αμοιβών. 

8. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Προτεινόμενο ψήφισμα: χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μικτής 

αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Επιπλέον, (i) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής 

μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ, και (ii) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής αμοιβών και 

διορισμών, σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται ως 

ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για  το χρονικό διάστημα μεταξύ 26 Μαϊου 2015 και 

της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2016. 

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 536 §2 του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών και το άρθρο 19.1 του καταστατικού 

της Εταιρείας, το δικαίωμα ενός μετόχου να ψηφίσει στη Συνέλευση αυτοπροσώπως, μέσω 
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διορισμένου αντιπροσώπου ή μέσω ταχυδρομείου, προϋποθέτει τη συμμόρφωση με όλες τις τυπικές 

διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω: 

 Α. την καταγραφή του δικαιώματος κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του μετόχου έως τις 12 

Μαΐου 2015, στις 12.00 τα μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η Ημερομηνία Καταγραφής), με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

-  για τις ονομαστικές μετοχές, με την καταγραφή των μετοχών στο όνομα του μετόχου στο 

μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ή 

-  για τις άϋλες μετοχές, με την καταγραφή των μετοχών στο όνομα του μετόχου στους 

λογαριασμούς του θεματοφύλακα ή του οργανισμού εκκαθάρισης. Οι κύριοι άϋλων μετοχών πρέπει 

να ζητήσουν από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συναλλάσσονται να εκδώσει 

πιστοποιητικό που να βεβαιώνει τον αριθμό των άϋλων μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα 

του μετόχου, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, 

Β. τη γραπτή γνωστοποίηση από το μέτοχο της προθέσεώς του να συμμετάσχει στη Συνέλευση, 

καθώς και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει. Η γνωστοποίηση αυτή 

πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο έως τις 20 Μαΐου 2015, 5:00 μμ (ώρα Κεντρικής 

Ευρώπης), με χρήση του εντύπου που έχει συνταχθεί από την Εταιρεία και είναι διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα της (www.viohalco.com). 

Μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 533ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών και το άρθρο 18.7 του καταστατικού 

της Εταιρείας, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν από κοινού τουλάχιστον το 3% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να προσθέσουν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη της 

Συνέλευσης ή νέα προτεινόμενα ψηφίσματα για τα θέματα που έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν 

στην ημερήσια διάταξη.  

Η σχετική αίτηση θα είναι έγκυρη μόνον εφόσον, κατά την ημερομηνία που θα τη λάβει η Εταιρεία, 

συνοδεύεται από ένα έγγραφο που αποδεικνύει το προαναφερθέν ποσοστό συμμετοχής.  

 Για τις ονομαστικές μετοχές αυτό το έγγραφο πρέπει να είναι πιστοποιητικό που να 

βεβαιώνει ότι οι αντίστοιχες μετοχές είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο των ονομαστικών 

μετοχών της Εταιρείας.  

 Για τις άϋλες μετοχές αυτό το έγγραφο πρέπει να είναι πιστοποιητικό που να έχει συνταχθεί 

από εγκεκριμένο θεματοφύλακα ή από οργανισμό εκκαθάρισης, το οποίο πιστοποιεί την 

εγγραφή των μετοχών σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς που τηρούνται από τον 

θεματοφύλακα ή τον οργανισμό εκκαθάρισης. 

Το κείμενο των νέων θεμάτων ή των νέων προτεινόμενων ψηφισμάτων που πρόκειται να τεθούν στην 

ημερήσια διάταξη πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία σε υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο το 

αργότερο έως τις 4 Μαΐου 2015, 5:00 μμ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Το κείμενο μπορεί επίσης να 

κοινοποιηθεί στην Εταιρία εντός της ίδιας χρονικής περιόδου με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον το 

μήνυμα φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική νομοθεσία. 

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη το αργότερο έως τις 11 Μαΐου 

2015. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 540 του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών, οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει 

τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Συνέλευση μπορούν να υποβάλουν γραπτές ερωτήσεις, από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τους νόμιμους ελεγκτές. Οι ερωτήσεις πρέπει να 

http://www.viohalco.com/
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απευθυνθούν στην Εταιρεία με επιστολή ή e-mail (administration@viohalco.com) , το αργότερο μέχρι 

τις 20 Μαΐου 2015, 5.00 μμ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). 

Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να θέτουν προφορικές ερωτήσεις σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. 

ΨΗΦΟΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Σύμφωνα με το άρθρο 20.3 του καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει μέσω 

ταχυδρομείου πριν από τη Συνέλευση. Μια τέτοια ψήφος πρέπει να υποβληθεί μέσω του εντύπου που 

έχει συνταχθεί από την Εταιρεία. Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να περιέλθει στην 

Εταιρεία το αργότερο έως τις 20 Μαΐου 2015, 5:00 μμ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Ως προς τους 

κυρίους άϋλων μετοχών, πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, μέχρι την ίδια ημερομηνία, το 

πιστοποιητικό από το θεματοφύλακα ή τον οργανισμό εκκαθάρισης, το οποίο θα αναγράφει τον 

αριθμό των άϋλων μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στα βιβλία τους στο όνομα των μετόχων, κατά 

την Ημερομηνία Καταγραφής  (βλ. σημείο Α και για τη γραπτή γνωστοποίηση της πρόθεσής του να 

συμμετάσχει στη Συνέλευση βλ. σημείο Β). 

Το έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω ταχυδρομείου είναι διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com). 

ΨΗΦΟΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Σύμφωνα με το άρθρο 547bis του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών και το άρθρο 19.2 του καταστατικού 

της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από έναν διορισμένο 

αντιπρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να διορίζεται με το έντυπο που έχει συνταχθεί από την 

Εταιρεία. Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο έως 

τις 20 Μαΐου 2015, 5:00 μμ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Το έντυπο μπορεί να κοινοποιηθεί στην 

Εταιρία εντός της ίδιας χρονικής περιόδου και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον το μήνυμα φέρει 

ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική νομοθεσία. 

Το έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.viohalco.com). 

Οποιοσδήποτε διορισμός αντιπροσώπου πρέπει να είναι σύμφωνος με την ισχύουσα βελγική 

νομοθεσία, ιδίως σε θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και τήρησης αρχείων. 

ΜΕΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

Οι μέτοχοι  ή οι κύριοι άλλων κινητών αξιών καθώς και οι αντιπρόσωποι οφείλουν να προσκομίζουν 

τα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς τους προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων οφείλουν να προσκομίζουν αντίγραφα των 

εγγράφων που αποδεικνύουν την ταυτότητά τους και την ιδιότητά τους ως νομίμων εκπροσώπων, σε 

κάθε περίπτωση, το αργότερο αμέσως πριν από την έναρξη της Συνέλευσης. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η ετήσια έκθεση και τα έγγραφα τα οποία ο νόμος απαιτεί να είναι διαθέσιμα στους μετόχους μαζί με 

την παρούσα πρόσκληση για τη συνέλευση διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.viohalco.com), όπως επίσης και το έντυπο για την ψήφο μέσω ταχυδρομείου και το έντυπο 

διορισμού αντιπροσώπου. 

Οι μέτοχοι, μπορούν επίσης να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων τα οποία ο νόμος απαιτεί να είναι 

στη διάθεσή τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (30, avenue 

Marnix, 1000 Brussels). 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Γραπτές ερωτήσεις σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης, αιτήσεις για την αναθεώρηση της 

ημερησίας διάταξης, έντυπα ψήφου μέσω ταχυδρομείου, έντυπα διορισμού αντιπροσώπων, όλα τα 

πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που πρέπει να κοινοποιηθούν στην Εταιρία, σύμφωνα με την 

mailto:administration@viohalco.com
http://www.viohalco.com/
http://www.viohalco.com/
http://www.viohalco.com/
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παρούσα πρόσκληση γενικής συνέλευσης, θα απευθύνονται αποκλειστικά στην κα. Catherine 

Massion, αναπληρώτρια διευθύντρια, Viohalco SA, 30 avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 

(Βέλγιο) (τηλ: + 32 (0)2 224 09 11 / e-mail: administration@viohalco.com ) σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Οι μέτοχοι καλούνται να προσέλθουν 30 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της Συνέλευσης 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις εγγραφής και να υπογράψουν τη λίστα παρουσιών 

καθώς δεν θα έχει εκ των προτέρων αποσταλεί κάρτα εισόδου. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

mailto:administration@viohalco.com

