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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 ΤΗΣ 10ης  Ιουλίου 2018 

 

( ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)  
 

Έκτακτη 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 10ης Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην έδρα της 
εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ 
νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση  την 24η  Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε 
θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα 
με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.  
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Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Έκτακτης  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 την 12η  

Ιουνίου 2018, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση την 10η  Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 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. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως έξι εκατομμυρίων 

πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ, διάρκειας έως δεκαπέντε έτη 

και έγκριση των όρων έκδοσής του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 

2 και 3 του ν. 3156/2003, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την 

χρηματοδότηση αγοράς και βελτίωσης εγκαταστάσεων ακινήτου, καθώς 

και την χρηματοδότηση του κόστους μετεγκατάστασης της εταιρείας  στο 

νέο ακίνητο. 

2. Διανομή στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού 

ποσού ευρώ 790.618,00€, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,20 

ανά μετοχή (επί συνόλου 3.353.090 μετοχών της εταιρίας) το οποίο 

αποτελεί μέρος από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη 

προηγούμενων χρήσεων. 

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για 

την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την 

ημερομηνία της 10ης Ιουλίου 2018, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα 
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συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση  στις 24 Ιουλίου 2018, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 

Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την 

επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, 

όπως ισχύει.  

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος 

εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που 

διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο 

τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της 

μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης 

βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική 

σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του 

μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 05.07.2018 (ημερομηνία 

καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από 

την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης 

Ιουλίου 2018, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση 

σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το 

αργότερο την 7η Ιουλίου 2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη 

συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

 Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του 

μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 20ης Ιουλίου 2018 

(ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι 

κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα 

συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 

24ης Ιουλίου 2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική 

πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην 

Εταιρεία το αργότερο την 21η Ιουλίου 2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν 

από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου 

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του 

μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη 
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συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο 

εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από 

άδειά της. 

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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι 

πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του 

κ.ν. 2190/1920, 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 25/06/2018, δηλαδή δέκα πέντε (15) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη 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 27/06/2018, 

δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης 

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 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.  

(β). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη 

διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 
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2190/1920, το αργότερο μέχρι την 04/07/2018, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια 

αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την 

αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 03/07/2018, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.  

(γ). Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην 

Εταιρία μέχρι τις 05/07/2018, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 

ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες 

συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο 

που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 

ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το 

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία 

διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα 

πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρίας με αυτούς για 

οποιαδήποτε αιτία. Στις ως άνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο 

μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα 

ουσιώδη λόγο, ο  οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών 

για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να 

αναγράφεται στα πρακτικά. 

(δ). Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην 

Εταιρία μέχρι τις 05/07/2018, δηλαδή 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 λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία 



 6

πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. 

(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. 

(στ). Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να 

αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή 

Έκτακτης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη 

με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει 

περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. 

Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης 

και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της 

Πρόσκλησης των Μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι 

μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του 

Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 

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 και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα 

στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή 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 

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 
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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 Εταιρία, 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 αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας 

παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν 

ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας 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 Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου 

νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος 

ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της 

Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού 

προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον 

έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα 

από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) 

έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται 

εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες 

πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 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, τρεις (3) 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 από την Εταιρία, 

καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλ: 210 2846800. 
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Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  

 

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που 

προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του κ.ν. 

2190/1920 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) 

 

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται 

σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.paperpack.gr. 

Κηφισιά 12 Ιουνίου 2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

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 12η   

Ιουνίου 2018, ημερομηνία της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των Μετόχων της 10ης Ιουλίου 2018, ανέρχεται σε 3.953.090 κοινές 

ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. 

Γ. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Το κείμενο με τις προτεινόμενες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουλίου 2018, είναι 

διαθέσιμο από τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 24 

Κηφισιά  και από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.paperpack.gr. 
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Δ. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 

ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Θέμα 1ο: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως έξι 

εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ, διάρκειας 

έως δεκαπέντε έτη και έγκριση των όρων έκδοσής του κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του ν. 3156/2003, το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση αγοράς και βελτίωσης 

εγκαταστάσεων ακινήτου, καθώς και την χρηματοδότηση του 

κόστους μετεγκατάστασης της εταιρείας  στο νέο ακίνητο. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας,  αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία 

και αναλογία έγκυρων ψήφων ….% επί του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ………..….. μετοχές, και 

………..….. έγκυρες θετικές ψήφους) την Έκδοση Κοινού 

Ομολογιακού Δανείου ύψους έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων 

χιλιάδων (6.500.000) ευρώ, με διάρκεια έως δεκαπέντε (15) έτη, και 

μέγιστο επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου …….%, και  

εγκρίνει την Σύμβαση Κάλυψη Ομολογιακού Δανείου και του 

Προγράμματος (Όροι) και των Παραρτημάτων αυτής ως εξής: 

α) Η διάρκεια του δανείου θα είναι έως δεκαπέντε (15) έτη. 

β) Το μέγιστο επιτόκιο του δανείου θα ορισθεί σε  Euribor 3 μηνών 

πλέον περιθωρίου έως ……..%.   

γ) Η αποπληρωμή θα γίνει σε 180 μηνιαίες δόσεις ή  60 τριμηνιαίες 

δόσεις, τα ποσά των οποίων θα καθοριστούν από το Δ.Σ. της 

εταιρείας, καθώς και το ποσό που θα καταβληθεί με την τελευταία 

δόση στην λήξη του δανείου. 

δ) Θα παρασχεθούν εξασφαλίσεις υπέρ του Εκπροσώπου για 
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λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, συνιστάμενες σε: (i) 

…………………………….………………………………(ii)...................

...........................................(iii)..................……………... ……………. 

Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση αγοράς και 

βελτίωσης εγκαταστάσεων ακινήτου, καθώς και την 

χρηματοδότηση του κόστους μετεγκατάστασης της εταιρείας  στο 

νέο ακίνητο. 

Περαιτέρω αποφασίζεται όπως  παρασχεθούν οι σχετικές 

εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, 

προκειμένου να καθορίσει με απόφασή του τους ειδικότερους 

όρους έκδοσης του δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.1 

παρ.2 και 3 του ν. 3156/2003.   

 

Θέμα 2: Διανομή στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος 

συνολικού ποσού ευρώ 790.618,00€, που αντιστοιχεί σε μικτό 

ποσό ευρώ 0,20 ανά μετοχή (επί συνόλου 3.353.090 μετοχών της 

εταιρίας) το οποίο αποτελεί μέρος από τα φορολογηθέντα και μη 

διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία 

έγκυρων ψήφων ….% επί του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι ………..….. μετοχές, και ………..….. 

έγκυρες θετικές ψήφους) την διανομή στους μετόχους έκτακτου 

μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή το οποίο αποτελεί μέρος από 

φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων 

χρήσεων. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή που θα λάβει κάθε 

μέτοχος, αφού αφαιρεθεί ο φόρος μερισμάτων 15%,   ανέρχεται σε 

0,170  ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω 

Τραπέζης την Τετάρτη 05/09/2018 και δικαιούχοι του μερίσματος 

θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την Παρασκευή 

31/08/2018 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του 
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μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 30/08/2018.  

Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», και δ.τ. «PAPERPACK  ΑΒΕΕ» ΤΗΣ 

10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………

……….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:…………………………………………………………………. 

Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε.:………………………………………………………………….… 

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:……………………………………………………………………… 

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:………………………………………………………………. 

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ / ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ:………………... 

…………………………………………………………(για νομικά πρόσωπα μόνο) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ ΩΝ Α.Δ.Τ. 

 

1   

2   

3   

 

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του 

ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ 

αυτών  ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου οπότε σε 

περίπτωση  προσέλευσης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του 

ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος 

αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λ.π.) 



 12

…………………………………………………………………………...…………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος 

κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή 

αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας www.paperpack.gr κ.λ.π.): 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ

1. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 

έως έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων 

(6.500.000) ευρώ, διάρκειας έως δεκαπέντε 

έτη και έγκριση των όρων έκδοσής του κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του ν. 

3156/2003, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για 

την χρηματοδότηση αγοράς και βελτίωσης 

εγκαταστάσεων ακινήτου, καθώς και την 

χρηματοδότηση του κόστους μετεγκατάστασης 

της εταιρείας  στο νέο ακίνητο. 

 

   

2. Διανομή στους μετόχους της εταιρίας 

έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 

790.618,00€, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 

ευρώ 0,20 ανά μετοχή (επί συνόλου 

3.353.090 μετοχών της εταιρίας) το οποίο 

αποτελεί μέρος από τα φορολογηθέντα και 

μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων 

χρήσεων. 

 

   

    
 
Σημείωση 1 : Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος 

σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη «κατά» την καταψήφισή του 

Σημείωση 2 : Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση 

της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών) 
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Σημείωση 3 : Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται 

να παρατεθεί κατωτέρω 

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες : 

……………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με 

την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν. 

2190/1920. 

 
 
Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 10η Ιουλίου 2018, καθώς και για 

οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ’ αναβολή αυτής. Τυχόν 

ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω 

εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία 

συνεδρίασης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. 

 

……………..,………………..2018 

 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα 

 

 

 

………………………………….. 

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο 

& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)  

 


