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6. Δικαιώµατα Μειοψηφίας των Μετόχων του Άρθρου 39 του κ.ν. 

2190/1920 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 

 

α) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου  

µετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην 

ηµερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση 

περιέλθει στο Διοικητικό Συµβούλιο µέχρι την 10η Ιουνίου 2014 δηλαδή δέκα πέντε (15) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή 

πρόσθετων θεµάτων στην ηµερησία διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο 

απόφασης προς έγκριση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια 

διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, στις 12 

Ιουνίου 2014, δηλαδή δέκα τρείς (13) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας 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. 2190/1920, το αργότερο µέχρι την 19η Ιουνίου 

2014, 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 18η 

Ιουνίου 2014, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης. 

γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία µέχρι την 19η 

Ιουνίου 2014, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις 

απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που 

αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση  των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Το 

Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη 

λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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, ιδίως 

µε την µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 

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

µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία µέχρι την 19η Ιουνίου 2014 δηλαδή 
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πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Τακτική 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. Αντίστοιχες προθεσµίες για τυχόν άσκηση δικαιωµάτων 

µειοψηφίας των µετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.  

Λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε τα ανωτέρω δικαιώµατα µειοψηφίας και τους όρους 

άσκησής τους θα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.iatriko.gr). 

 

Μαρούσι, 30 Μαΐου 2014 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 


