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Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
Επωνυμία “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και
δ.τ. “PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.”
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την
λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την
ημερομηνία της 27ης Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., η
Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση
την 2η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας
Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση
για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν.
4548/2018.
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Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την Επωνυμία "ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" και δ.τ. "PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε."
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 004465901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101).
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό
Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του που
έλαβε χώρα την Τετάρτη 6η Μαΐου 2020, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της
Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαΐου 2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην
Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν
και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας
διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής
χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019), μετά των επ’ αυτών εκθέσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και της
διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019).
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσης 2019 κατά το άρθρο 108 του
ν. 4548/2018.
4. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019).
5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της
εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση
εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας),
που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την
εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για
τη χρήση 2019.
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7. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
8. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο
των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2020 και καθορισμός
αμοιβής τους.
9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου να θεσπίσει
πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντικά
στελέχη της Εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης
απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 113 του ν. 4548/2018.
10. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για
την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την
ημερομηνία της 27ης Μαΐου 2020, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει
εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 2η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά.
Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική
συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 και 124 παρ. 6 και 128 του ν. 4548/2018,
η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ:
Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος
εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που
διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία»
(ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας,
κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής:
22.05.2020) που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η
ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική
Συνέλευση. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας
ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου
στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά
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την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.
Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και
ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε
την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την
δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα
που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην
ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες
που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018,
όπως ισχύει είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας www.paperpack.gr.
Β.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:
(α). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής
Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο
Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 12/05/2020, δηλαδή δέκα πέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα
θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την
εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από
αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση
και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο
όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 14/05/2020, δηλαδή δέκα
τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που
έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123
παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι

αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής
συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρ. 141 του ν. 4548/2018
και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο
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εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.
(β). Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για
θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη
ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να
περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται
στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 123 Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.
(γ). Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην
εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική
Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις
της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται,
όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της
εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με
αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, 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 από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την
παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις
περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις
της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει
ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
(δ). Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10)
του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα
στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ήτοι πέντε (5)
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τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για
την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της
εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα
πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο,
σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά
τρόπο επαρκή.
(ε). Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου
θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής συνέλευσης γίνεται με
ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).
(στ). Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό
(1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης
υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη
Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης
της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία
όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη
χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση
αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των
διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι
οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των
μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια
απόδειξη αποτελεί η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας
ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:
Ο

μέτοχος

συμμετέχει

στη

Γενική

Συνέλευση

και

ψηφίζει

είτε

αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να
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διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη
Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά
πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες
εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο
περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει
διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε
λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. 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.
Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει
σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό
πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της 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 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 των περιπτώσεων α έως γ.
Η

Εταιρία

έχει

καταστήσει

διαθέσιμο

στην

ιστοσελίδα

της

(www.paperpack.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό
αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στην
έδρα της Εταιρίας στην Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά Τ.Κ. 14564, δύο (2)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο
δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς
αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του
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από την Εταιρία, καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλ:
210 2846800.
Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ME
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ
Δεδομένων των συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού-COVID
19 και σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 27 παρ.
4 του καταστατικού της εταιρίας, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα
εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω επιστολικής
ψήφου.
Σε περίπτωση λοιπόν που ο δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος)
επιθυμεί να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πριν από τη
γενική συνέλευση, δύναται να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο για εξ’
αποστάσεως ψηφοφορία, το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο
της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.paperpack.gr και να το υποβάλει στην
Εταιρεία μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση
arafailidi@paperpack.gr ή ταχυδρομικώς, το αργότερο είκοσι τέσσερις
(24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 26η Μαΐου
2020 και ώρα 11:00πμ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στο 210-2846800
καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:00.
Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Τα σχέδια αποφάσεων, τα λοιπά έγγραφα καθώς και κάθε πληροφορία
που

περιγράφεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 123 Ν.

4548/2018,

θα

αναρτηθούν

στην

ιστοσελίδα

της

Εταιρίας

(www.paperpack.gr) και θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της
έδρας της Εταιρίας (Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά Τ.Κ. 14564), ενώ μπορούν να
αποσταλούν χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.
Κηφισιά 06 Μαΐου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης
εταιρίας «PAPERPACK ΑΒΕΕ» που υφίστανται κατά την 6η Μαΐου 2020,
ημερομηνία της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
27ης Μαΐου 2020, ανέρχεται σε 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές με
δικαίωμα ψήφου.
Γ. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ
Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019 μετά των εκθέσεων και δηλώσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, που υποβάλλεται προς συζήτηση και
έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι διαθέσιμη και
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.paperpack.gr .
Η Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για την χρήση 2019, που υποβάλλεται προς
συζήτηση και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι
διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.paperpack.gr.
Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις
αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο
μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες
διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή
ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την
παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις,
η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με
άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει
ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς
το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται
από το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την
Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν
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προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
Μετά

από

αίτηση

Μετόχων

που

εκπροσωπούν

το

1/20

του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση
μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία
επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η
αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της αιτούμενης
Συνέλευσης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο
εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση
διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση
του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και
η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην
ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, εφόσον η σχετική
αίτηση περιέλθει σε αυτό δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση.

Τα

πρόσθετα

θέματα

πρέπει

να

δημοσιεύονται

ή

να

γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο
απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια
διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια
διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης
και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Eταιρίας,
μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους
μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται
αν ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο
δ. και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο
της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρίας.
γ. Οι ανωτέρω μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου
κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα
που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη
Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό
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Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής
συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Διευκρινίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει
στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή
γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που
υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις δύο ανωτέρω παραγράφους, αν το
περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά
ήθη.
δ. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά
τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή
ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που
ορίζεται στην αίτησή των μετόχων, η οποία, όμως, δεν μπορεί να απέχει
περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η ύστερα από
αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν
απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των
μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι,
τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.
ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση,
εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε
κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς
και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση
της Εταιρίας με αυτούς, εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος
μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων
στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Τυχόν
αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των
πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο
υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η
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απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
στ. Η ψηφοφορία επί οιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης Γενικής
Συνέλευσης διενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
ζ. Επιπλέον, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου της Εταιρίας
από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας,
όπως ορίζεται στο άρθρο 142 του ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση
ελέγχου, πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας έγιναν οι
καταγγελλόμενες πράξεις.
Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το
Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος
μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων
στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018,
εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική
πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή
μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το
δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να
παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με
ένδικα μέσα.
Στις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες
μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την
περίπτωση που ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου το διοικητικό
συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές
είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον αριθμό των μετοχών που
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής
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ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης
που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει
υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων
διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο, τον έλεγχο της Εταιρίας,
εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση
συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται
όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διοίκηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 142 του
ν. 4548/2018.
Ε. ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27ης ΜΑΙΟΥ 2020
1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής
χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019), μετά των επ’ αυτών εκθέσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της
εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019), μετά των επ’ αυτών εκθέσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές εγκρίθηκαν από
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 26 Φεβρουαρίου 2020.
2. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και της
διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019).
H Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης των
αποτελεσμάτων και τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσης 2019 κατά το άρθρο 108 του
ν. 4548/2018.
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Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
4. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019).
Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να απαλλάξει τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη
ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη
χρήση 2019.
5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της
εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση
εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας),
που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την
εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να χορηγήσει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98
παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους
Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή
στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της
εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την
εταιρεία.
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για
τη χρήση 2019.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και
ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για
τη χρήση 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του
συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112
του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε
από την Γενική Συνέλευση της 21ης Οκτωβρίου 2019. Η Έκθεση Αποδοχών
της Εταιρείας είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη
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διεύθυνση: www.paperpack.gr.
7. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τις πάσης φύσεως αμοιβές που
χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
8. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο
των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2020 και καθορισμός
αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει ένα Τακτικό και ένα
Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο της
χρήσης 2020, και να καθορίσει την αμοιβή τους μετά από σχετική σύσταση
της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου να θεσπίσει
πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντικά
στελέχη της Εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης
απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 113 του ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό συμβούλιο,
προκειμένου να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και
σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης
απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113
του ν. 4548/2018.
10. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Θα συζητηθούν διάφορα θέματα.
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Ζ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ
[Θα πρέπει να υποβληθεί και παραληφθεί από την Εταιρεία μέχρι την
26η Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο]
Προς τη
«PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία»)
Βιλτανιώτη 24
145 64 Κηφισιά
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
e-mail: arafailidi@paperpack.gr, τηλ. (+30)210 2846800
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Για τη συμμετοχή από απόσταση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας,
η οποία θα συνέλθει την 27η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος
μετόχου της Εταιρείας:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ:
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΥΜΑ ΑΥΛΩΝ
ΤΙΤΛΩΝ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟ):
E-MAIL Επικοινωνίας:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
(ΣΤΑΘΕΡΟ

&

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 27η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, οδός
Βιλτανιώτη αρ.24, και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή ή/και να ασκήσω τα
δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω
κατά την ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
4548/2018.
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[ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ]
Δια του/των αντιπροσώπου /αντιπροσώπων:
α) ………………………… του …………………………, κάτοικος ………………,
οδός ……………….. αρ. ……………… με το ………………… ΑΔΤ /διαβατηρίου
εκδοθέντος από το Α.Τ. ………………… την ……………….., με ηλεκτρονική
διεύθυνση …………… και κινητό τηλέφωνο …………….
β) ………………………… του …………………………, κάτοικος ………………,
οδός ……………….. αρ. ……………… με το ………………… ΑΔΤ /διαβατηρίου
εκδοθέντος από το Α.Τ. ………………… την ……………….., με ηλεκτρονική
διεύθυνση …………… και κινητό τηλέφωνο …………….
γ) ………………………… του …………………………, κάτοικος ………………,
οδός ……………….. αρ. ……………… με το ………………… ΑΔΤ /διαβατηρίου
εκδοθέντος από το Α.Τ. ………………… την ……………….., με ηλεκτρονική
διεύθυνση …………… και κινητό τηλέφωνο …………….
ο/οι οποίος/οποίοι εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται εντέλλονται
όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου να παραστεί
/παραστούν και να με αντιπροσωπεύσει/ αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω
Τακτική Γενική Συνέλευση, να ασκήσει/ασκήσουν κάθε δικαίωμα μου κατά την
κρίση του/τους και εν γένει να προβεί/ προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για
τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει/ψηφίσουν στο
όνομα και για λογαριασμό μου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

ως κατωτέρω:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ(*)
Υπέρ
Κατά
Αποχή

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
1.Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής
χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019), μετά των επ’ αυτών
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και της
διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019).
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσης 2019 κατά το άρθρο
108 του ν. 4548/2018.
4. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για
τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019).
5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της
εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση
εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της
εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους
σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 98
του ν. 4548/2018.
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών
για τη χρήση 2019.
7. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
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8. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2020 και
καθορισμός αμοιβής τους.
9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου να
θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και σε
διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος
προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.
10.Λοιπές Ανακοινώσεις.
(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά.
Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των
αντιπροσώπου/αντιπροσώπων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την
παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.
_____________________
(τόπος, ημερομηνία)

_____________________
(Υπογραφή)
Χώρος Θεώρησης του γνησίου υπογραφής του μετόχου παρέχοντος την
εξουσιοδότηση (απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)
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Η. ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
[Θα πρέπει να υποβληθεί και παραληφθεί από την Εταιρεία μέχρι την
26η Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο]
Προς τη
«PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία»)
Βιλτανιώτη 24
145 64 Κηφισιά
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
e-mail: arafailidi@paperpack.gr, τηλ. (+30)210 2846800
ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, που διενεργείται πριν από
την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 27η Μαΐου
2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος
μετόχου της Εταιρείας:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ:
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΥΜΑ ΑΥΛΩΝ
ΤΙΤΛΩΝ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟ):
E-MAIL Επικοινωνίας:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
(ΣΤΑΘΕΡΟ

&

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, κινητό τηλέφωνο)*
(*) Σε περίπτωση αντιπροσώπου να συνυποβάλλεται και το Έντυπο Εξουσιοδότησης

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω
μετοχές στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)
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ως κατωτέρω:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ(*)
Υπέρ
Κατά
Αποχή

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1.Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής
χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019), μετά των επ’ αυτών
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και της
διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019).
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσης 2019 κατά το άρθρο
108 του ν. 4548/2018.
4. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για
τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019).
5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της
εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση
εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της
εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους
σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 98
του ν. 4548/2018.
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών
για τη χρήση 2019.
7. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
8. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2020 και
καθορισμός αμοιβής τους.
9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου να
θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και σε
διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος
προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.
10.Λοιπές Ανακοινώσεις.
(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά.
_____________________
(τόπος, ημερομηνία)

_____________________
(Υπογραφή)
Χώρος Θεώρησης του γνησίου υπογραφής του μετόχου ή αντιπροσώπου κατά
περίπτωση (απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)
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