
 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ 

ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

Ο μέτοχος της ΟΤΕ Α.Ε. (ΟΤΕ ή Εταιρεία) μπορεί να συμμετέχει στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2019 (εφεξής η «Γενική 

Συνέλευση») αυτοπροσώπως ή 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, αν ο μέτοχος κατέχει 

μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός 

λογαριασμούς αξιών, ο ως άνω περιορισμός δεν εμποδίζει το μέτοχο να 
ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται 

στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.  

Εάν ο μέτοχος έχει ορίσει περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα ως 

αντιπροσώπους του, θα πρέπει να προσδιορίζει εάν αυτοί θα ενεργούν 
από κοινού ή ο καθένας χωριστά και στη δεύτερη περίπτωση τον αριθμό 

των μετοχών για τις οποίες τον εκπροσωπεί ο κάθε αντιπρόσωπός του. 

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να 

ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.  

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες 

γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.  

Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. 

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν 
υφίστανται, και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) 

έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση 

αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία 

έκανε χρήση του πληρεξουσίου.  

Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει 

δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη 

και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.  

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 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 Εταιρείας 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 

Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου 
νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος 

ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  

γ) Είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον 

έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας 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 περιπτώσεις α) έως γ). 

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή 

αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και κοινοποιούνται στην 
Εταιρεία με τους τρόπους που αναφέρονται κατωτέρω, τουλάχιστον 

σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της 

Γενικής Συνέλευσης. Για τον διορισμό ή την ανάκληση, θα πρέπει ο 

μέτοχος να χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα έντυπα διορισμού και ανάκλησης 
αντιπροσώπου, τα οποία διατίθενται στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.htmlκαι σε 

έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, ήτοι Ικάρου 1 & Αγίου 
Λουκά, Παιανία, Κτίριο Γ΄1ος Όροφος Γραφείο C105 - Υποδιεύθυνση 

Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ. Σε περίπτωση επαναληπτικής ή εξ 

αναβολής συνεδρίασης, ο μέτοχος που επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει 
διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που έχει ορίσει για την αρχική 

συνεδρίαση, θα πρέπει να ανακαλέσει τον αρχικό αντιπρόσωπο και να 

διορίσει νέο αντιπρόσωπο ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία, 
εντός των προβλεπομένων προθεσμιών. Σε περίπτωση που μέτοχος 

προτίθεται να συμμετάσχει μόνον σε επαναληπτική ή εξ αναβολής 

συνεδρίαση, θα πρέπει στο έντυπο να αναφερθεί στη συγκεκριμένη 

συνεδρίαση και οι εντολές που θα πρέπει να συμπληρώσει θα αφορούν 
αποκλειστικά τα θέματα, επί των οποίων δεν έχει ληφθεί απόφαση κατά 

την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.  

Τα έντυπα αυτά, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον μέτοχο 

κατατίθενται στην Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ 
(Ικάρου 1 & Αγίου Λουκά, Παιανία, Κτίριο Γ΄1ος Όροφος Γραφείο C105) 

ή αποστέλλονται με email στο (metoxologio@ote.gr, kokrokos@ote.gr, 

mtsatsani@ote.gr) ή στο Fax: 210-6111030, εντός της ως άνω 
προθεσμίας. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της 

επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της 

παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 210-

6332342, 210-6113010, 210-6111121. 
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