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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

 «ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 112028308000 (ΑΡ.ΜΑΕ 41747/03/Β/98/27) 
 
 

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης 

του Συμβούλου – Διαχειριστή κου Νικόλαου Κορνηλάκη (κατά το άρθρο 17α του 

Καταστατικού της), που ελήφθη στις 11 Ιουνίου 2021, καλούνται οι κ.κ. 
μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει 

στις 9 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της 

Εταιρείας, (στα γραφεία αυτής), που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής, θέση 

ΣΚΛΗΡΗ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

(Τα υπ’ αριθμούς 2, 3, 4 και 5 θέματα της ημερήσιας διάταξης 
ενσωματώνονται σε αυτήν κατόπιν της από 21 Μαΐου 2021 αίτησης της 
μετόχου μειοψηφίας κας Εριέττας Κορνηλάκη του Παναγιώτη, που 
επιδόθηκε προς την εταιρεία στις 26-05-2021 και κατά τον χρόνο εκείνο η 
εν λόγω μέτοχος ήταν κάτοχος 25.353 μετοχών της Εταιρείας, για 
σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με θέματα 
ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, αυτά, προς ικανοποίηση του 
αιτήματος αυτού και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από την ως άνω 
μέτοχο. Διευκρινίζεται προσέτι ότι επί του διά της αιτήσεως αυτής 
διατυπωθέντος αιτήματός της για μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης της 
συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, τούτο δεν γίνεται αποδεκτό, ούτε 
είναι εκ του νόμου υποχρεωτικό, άλλωστε, όπως ορίζεται στον νόμο και 
προβλέπεται και στο Καταστατικό, θα τηρηθούν πρακτικά της 
Συνέλευσης αυτής). 
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της τροποποίησης και εναρμόνισης του Καταστατικού της 

Εταιρείας προς τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και αντίστοιχη 

κωδικοποίησή του, που περιλαμβάνει: α) Τροποποίηση του εδαφίου 1 του 

άρθρου 7 του Καταστατικού ως ακολούθως, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018: 

«1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες στο 

σύνολό τους», β) Εναρμόνιση προς τον νόμο 4548/2018 των άρθρων 6, 7, 8, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 και 

39, γ) Αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού για τις ανάγκες της εναρμόνισης 

και συγκεκριμένα του άρθρου 9 που αναριθμείται σε 10, του 10 που 

αναριθμείται σε 11, του 11 που αναριθμείται σε 12, των 12 και 13 που 

ενοποιούνται σε ένα άρθρο 13, του 17 που αναριθμείται σε 16, του 17α που 

αναριθμείται σε 17, του 22 που αναριθμείται σε 23, των 23 και 24 που 

ενοποιούνται σε ένα άρθρο 24, του 28 που αναριθμείται σε 30, του 29 που 

αναριθμείται σε 31, του 30 που αναριθμείται σε 22, του 31 που αναριθμείται σε 

32, του 32 που αναριθμείται σε 34, του 33 που αναριθμείται σε 35, του 34 που 

αναριθμείται σε 36, του 35 που αναριθμείται σε 37, του 36 που αναριθμείται σε 

38 και του 37 που αναριθμείται σε 39 και δ) Πρόσθεση άρθρων στο νέο 

Κωδικοποιημένο Καταστατικό και συγκεκριμένα των άρθρων 9, 17, 28, 29 και 

33. 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Καταρτισθείσες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, (όπως το 

συγκεκριμένο θέμα διατυπώνεται αποκλειστικά από τη μέτοχο μειοψηφίας κα 

Εριέττα Κορνηλάκη, στην από 21-05-2021 σχετική αίτησή της).  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με τη συνολική πορεία 

της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας για όλο το διάστημα της θητείας 

του Συμβούλου – Διαχειριστή αυτής κου Νικόλαου Κορνηλάκη (όπως το 

συγκεκριμένο θέμα διατυπώνεται αποκλειστικά από τη μέτοχο μειοψηφίας κα 

Εριέττα Κορνηλάκη, στην από 21-05-2021 σχετική αίτησή της).  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τα μετρητά που διατηρεί 

στο ταμείο της η Εταιρεία (όπως το συγκεκριμένο θέμα διατυπώνεται 

αποκλειστικά από τη μέτοχο μειοψηφίας κα Εριέττα Κορνηλάκη, στην από 21-

05-2021 σχετική αίτησή της).  
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ΘΕΜΑ 5ο: Αποτίμηση των αποθεμάτων της Εταιρείας (όπως το συγκεκριμένο 

θέμα διατυπώνεται αποκλειστικά από τη μέτοχο μειοψηφίας κα Εριέττα 

Κορνηλάκη, στην από 21-05-2021 σχετική αίτησή της).           
 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον νόμο και το 

Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατά την ημερομηνία της 9ης Ιουλίου 2021, η 

Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση στις 19 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 και πάλι στην 

έδρα της Εταιρείας.  

 

Σημειώνεται ότι για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα 

πρόσκληση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που κατέχει τη μετοχική ιδιότητα κατά 

την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης. 

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, δύνανται να 

αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί προς 

τούτο νόμιμα, τα δε έγγραφα εκπροσώπησής τους πρέπει να κατατεθούν στην 

Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.  

Μέτοχοι που δεν θα έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, δεν θα μπορούν να 

λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.  

 

Μαγούλα Αττικής, 15 Ιουνίου 2021  
Ο Σύμβουλος  - Διαχειριστής  

Νικόλαος Κορνηλάκης  
 

                     
 


