ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000

Με βάση την από 21 Μαΐου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»
(εφεξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης
Αυγούστου αριθμός 17) και σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως
ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε
Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουνίου
2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15.00΄ στα γραφεία της
Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17) για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης :
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής
χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017, στην οποία
περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης
Δεκεμβρίου 2017 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου
2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017.

3. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που
καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
κατά το έτος 2017.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον
έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου
φορολογικού πιστοποιητικού, για την χρήση 2018 και καθορισμός της
αμοιβής τους.
5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920
ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή
στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή
συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς
και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή
συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη
της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης της 14ης Ιουνίου 2018, δηλαδή κατά την έναρξη της 09ης
Ιουνίου 2018 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της
Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά
Χρηματιστήρια ΑΕ» (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών
τους ούτε τήρηση άλλης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα
πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί ανάμεσα στην ανωτέρω μνημονευόμενη ημερομηνία
καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Για την απόδειξη της ιδιότητας
του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (09 Ιουνίου 2018),
προσκομίζεται σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ, ή, εναλλακτικά, η
εν λόγω ιδιότητα πιστοποιείται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της
Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ, εφόσον τούτο ζητηθεί από τους
ενδιαφερόμενους μετόχους. Η έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική

πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα, πρέπει να περιέλθει στην
Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 11η Ιουνίου 2018.
Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του άρθρου
28α του κ.ν. 2190/1920, μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης μόνο μετά
από άδεια αυτής.
Έναντι της Εταιρείας, θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και
ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του
μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (09 Ιουνίου 2018).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Κάθε 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, εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας,
οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών,
ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το 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
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συμφερόντων 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 αυτό, β) είναι μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας ή της εν γένει διοίκησής της, ή μέτοχος που
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που
ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι
υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μέτοχος που ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα 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 ανωτέρω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η
ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και
υποβάλλεται, με απόδειξη παραλαβής, στην Εταιρεία, ή αποστέλλεται
τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό : +30 2810 330308 τουλάχιστον τρεις (3)
ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,
δηλαδή μέχρι την 11η Ιουνίου 2018. Η Εταιρεία θα διαθέσει στην
ιστοσελίδα της www.minoan.gr και θα έχει διαθέσιμο στους μετόχους
και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση
25ης Αυγούστου 17 – Ηράκλειο Κρήτης, έντυπο πληρεξουσιότητας για το
διορισμό αντιπροσώπου. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει
τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με
ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο
διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με
ηλεκτρονικά μέσα είτε δι’ αλληλογραφίας καθώς και τη δυνατότητα
διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς
δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τις
προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη
διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου καθώς και την ασφάλεια της
ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η

οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το
Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής
Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από
αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική
Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον
ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13)
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας www.minoan.gr , μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της
απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτηση τους, η
οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το
Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.minoan.gr , τουλάχιστον έξι (6)
ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης
για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη
ημερήσια διάταξη.
(Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση,
μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο
να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι
χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε
αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής
πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται
ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης με αίτηση μετόχων που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη
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. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών
για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
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καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτηση τους, η
οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό
Συμβούλιο να παράσχει 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. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων
μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών
γενικών συνελεύσεων. 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 Εταιρείας, εφόσον τούτο ζητηθεί από τους
ενδιαφερομένους μετόχους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των
λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27
του κ.ν.2190/1920 (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης
για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης καθώς και του εντύπου διορισμού
αντιπροσώπου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα

της Εταιρείας www.minoan.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι θα μπορούν
να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της
παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από τα γραφεία
της Εταιρείας (25ης Αυγούστου 17 – Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 712 02) ή
επικοινωνώντας με το Τμήμα Μετόχων στο τηλέφωνο +30 2810
399840.-

Ηράκλειο Κρήτης, 21 Μαΐου 2018
Κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνης Μανιαδάκης
Διευθύνων Σύμβουλος

