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Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. της 6ης Ιουνίου 2018 
 

Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, 

καλούνται οι Μέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουνίου 

2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού 

Βασιλέως Γεωργίου Α’ αριθµός 2, Πλατεία Συντάγµατος ∆ήµου Αθηναίων, προς συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων επί των εξής θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 

 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε 

ενοποιηµένη και µη βάση), συµπεριλαµβανοµένης και της Μη Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης σύµφωνα µε το Νόµο 4403/2016, της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 – 

31.12.2017) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

Ορκωτών Ελεγκτών 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη αποζηµίωσης για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τα πεπραγµένα της 

παραπάνω χρήσης 2017 

3. Εκλογή µελών νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος 

4. Ορισµός µελών της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Νόµου 4449/2017 

5. Έγκριση Μερίσµατος για τη χρήση 2017 

6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού για τη 

χρήση 2018 και καθορισµός της αµοιβής αυτών 

7. Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση 

αυτών για τη χρήση 2018 

8. ∆ιανοµή στο προσωπικό και σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέρους εκ των καθαρών 

κερδών της χρήσης 2017 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων 

9. Πρόωρη λήξη προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών της Εταιρείας το οποίο είχε εγκριθεί 

από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2017 

10. Έγκριση προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 

Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920 όπως ισχύει και παροχή των σχετικών 

εξουσιοδοτήσεων 

11. Λήψη απόφασης δέσµευσης φορολογηθέντων αποθεµατικών ποσού 1.648.048,45 Ευρώ 

για την κάλυψη του 50% της ίδιας συµµετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο που 

αφορά στην επέκταση της Μονάδας Λιπαντικών και έχει ενταχθεί στο Νόµο 3908/2011 µε 

συνολική επιχορήγηση 2.472.072,67 Ευρώ 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν µόνο τα φυσικά 

και νοµικά πρόσωπα που εµφανίζονται ως µέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στα αρχεία 

του φορέα “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.” (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) στον οποίο τηρούνται οι 

κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας (ηµεροµηνία καταγραφής: 

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018) που προηγείται της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης.  Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης 

βεβαίωσης της “ΕΛ.Κ.Α.Τ.” ή, εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε 

τα αρχεία της “ΕΛ.Κ.Α.Τ.”. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση 

αναφορικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη 
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ηµέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι µέτοχοι 

µετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. Για τη συµµετοχή και 

άσκηση δικαιώµατος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσµευση 

των µετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη 

δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα 

στην Ηµεροµηνία Καταγραφής και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.  

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της 

Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των 

θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε  Επαναληπτική Συνέλευση 

την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00 στο ως άνω Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel 

(Βασιλέως Γεωργίου Α’ αριθµός 2, Πλατεία Συντάγµατος). Η ηµεροµηνία  καταγραφής της κατά 

τα άνω  Επαναληπτικής Συνέλευσης είναι το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018.  Η σχετική έγγραφη 

βεβαίωση της “ΕΛ.Κ.Α.Τ.” ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά µε τη µετοχική ιδιότητα 

πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ηµέρα που προηγείται της συνεδρίασης 

της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης . 

Οι δικαιούχοι µέτοχοι, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται παραπάνω, µπορούν να συµµετέχουν 

στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 

εκπροσώπων τους µε την προσκόµιση του αντίγραφου µε τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. 

και την επίδειξη Αστυνοµικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η 

ταυτοπροσωπία. 

Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν 

στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά 

πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., οι οποίες 

εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός ως προς τον 

αριθµό των αντιπροσώπων δεν εµποδίζει το µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους 

για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε την Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει 

διαφορετικά για κάθε µέτοχο. 

 Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., πριν 

από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο 

γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να 

εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του µετόχου. Κατά την 

έννοια της παρούσας παραγράφου µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν 

ο αντιπρόσωπος:  

α)  είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 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 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 

Α.Ε. ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.  ή άλλου νοµικού 

προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ 

ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.,  

γ)  είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.  ή µετόχου που ασκεί 

τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.  ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που 

ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.,  
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δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται 

στις περιπτώσεις α' έως γ'.  

 

Το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης, το οποίο κοινοποιείται στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. µε 

κατάθεσή του στα γραφεία της έδρας της (Ηρώδου Αττικού 12Α , Μαρούσι) ή ταχυδροµικώς 

τουλάχιστον 3 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της 

τυχόν Επαναληπτικής, είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.moh.gr επιλογή: 

Ενηµέρωση Επενδυτών / Μετοχική Σύνθεση). Η ταχυδροµική αποστολή του εντύπου 

εκπροσώπησης προς τους µετόχους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

είναι δυνατή µόνο κατόπιν επικοινωνίας µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: 210 8094 

187 αρµόδια κα Καλλιοντζάκη). Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δε 

δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισµού και ανάκλησης εκπροσώπων. 

 

Κάθε µετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωµατώνει δικαίωµα µιας ψήφου. Ελλείψει σχετικής 

καταστατικής πρόβλεψης δεν είναι δυνατή η µε ηλεκτρονικά µέσα ή εξ αποστάσεως συµµετοχή 

και άσκηση δικαιώµατος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν 

Επαναληπτική αυτής. 

 

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η Εταιρεία 

ενηµερώνει τους µετόχους της ότι: 

� Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

δικαιούνται να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέµατα στην 

ηµερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης που 

πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συνεδρίαση 

της Συνέλευσης. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη 

πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική 

Συνέλευση (Κ. Ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ. 2) 

� Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

µε αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 7 τουλάχιστον ηµέρες πριν 

τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια 

αποφάσεων για τα θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη 

ηµερήσια διάταξή της (Κ. Ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ. 2α). 

� Μετά από αίτηση οιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον 

πλήρεις ηµέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει 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. Υποχρέωση παροχής 

πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα 

της Εταιρείας. Επίσης, µε αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική 

Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε 

κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε 

παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρείας µε 

αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την 

παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά  

(Κ. Ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ. 4). 
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� Μετά από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν 

τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί 

να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος 

αναγράφεται στα Πρακτικά της Συνέλευσης (Κ. Ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ. 5).  

 
Το πλήρες κείµενο των παραπάνω παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ. Ν. 

2190/1920 είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.moh.gr επιλογή: Ενηµέρωση 

Επενδυτών / Μετοχική Σύνθεση). 

 
Οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν. 2190/1920 (κείµενο πρόσκλησης σε 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συνολικός αριθµός µετοχών της Εταιρείας και των 

αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου, σχόλιο ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης, έντυπο εκπροσώπησης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση) είναι διαθέσιµα στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.moh.gr), επιλογή: Ενηµέρωση Επενδυτών/Ανακοινώσεις – 

∆ελτία Τύπου/Γενικές Συνελεύσεις, ή/και: Ενηµέρωση Επενδυτών/Μετοχική Σύνθεση). 

Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της 

Εταιρείας (Ηρώδου Αττικού 12Α , Μαρούσι, τηλ: 210 8094 187). 

 

Μαρούσι,  11 Μαΐου 2018 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 


