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Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία   

«AGROLINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 και τον διακριτικό τίτλο «AGROLINK Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση. 

(Γ.Ε.ΜΗ 140632407000) 

___________________________ 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGROLINK 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο 

«AGROLINK Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τους κανόνες 

δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 121 και 122 του νόμου 4548/2018 και το 

Καταστατικό, τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 

30η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις και 

γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, (Λεωφ. Ειρήνης 47), για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης : 

1.  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

εταιρικής χρήσεως 2019 (1/1/2019-31/12/2019), καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2.  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική 

χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή 

των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.  

3.  Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 

2019 και προέγκριση για τη χρήση 2020. 

4.  Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2020 και ορισμός 

αμοιβής τους. 

5.  Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους. 

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής 

Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου οριζομένη απαρτία προς λήψη αποφάσεων 

επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική 

Συνέλευση την 7η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 π.μ. και στον 

ίδιο τόπο. Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν 



θα δημοσιευθεί, θέματα δε Ημερησίας Διατάξεως αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων 

δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.  

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 124 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους 

Μετόχους για τα ακόλουθα : 

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης 

Σεπτεμβρίου 2020 έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο βιβλίο μετόχων που τηρεί 

η εταιρεία κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και κάθε 

μέτοχος, o οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ανωτέρω 

ημερομηνία. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.  

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Έκαστος δικαιούμενος Μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και 

ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου (-ων). Κάθε Μέτοχος, φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, δύναται να ορίσει έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους 

αυτού. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους δύναται να ψηφίσει 

διαφορετικά για έκαστο Μέτοχο. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία 

ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εάν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του 

αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων 

της Γενικής Συνελεύσεως, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν 

αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.  

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του 

μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το 

αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.. Τα έγγραφα/ηλεκτρονικές αλληλογραφίες 

αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν 

υπογραφεί από τον εκδότη τους.  

Δεν παρέχεται στους Μετόχους δυνατότητα συμμετοχής αυτών στην (αρχική ή, 

αναλόγως, επαναληπτική) Τακτική Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ 



φυσικής παρουσίας τους στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η 

δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή διά αλληλογραφίας). 

 

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι 

μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, και το έντυπο 

διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου, είναι διαθέσιμα για τους κ.κ. Μετόχους 

δωρεάν σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφ. Ειρήνης 47, 

Ασπρόπυργος Αττικής). 

 

 

Ασπρόπυργος, 09/09/2020  

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 


