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Τηλ. 210 3661200 Fax 210 3617791 

  
  
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 
"ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε." με την από 27 Απριλίου 2018 
απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας "ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η  Μαΐου  
2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Σόλωνος 98 - 
Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 
  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
  
1. Έγκριση υποβολής αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρίας 
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία) κατ’ άρθρον 
106’ επ. ΠτΚ. 
  
2. Διάφορες ανακοινώσεις.  
  
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του καταστατικού 
της εταιρείας απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας 
Διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 4η 
Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β Επαναληπτική 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
13.00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. 
Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, 
η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: 
  



Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση  
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως 
μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά 
Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της 
Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής 
έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική 
σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου 
πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της Τετάρτης 16.05.2018 (ημερομηνία 
καταγραφής) ήτοι της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 21.05.2018 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η 
ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην 
Εταιρία το αργότερο στις 18.05.2018 ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 
Στην Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4.06.2018 η ιδιότητα του 
μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 31.05.2018, ήτοι της τέταρτης 
ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής 
Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά 
με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 1.06.2018, 
ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. 
Για την Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.06.2018, η ιδιότητα του 
μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 14.06.2018, ήτοι της τέταρτης 
ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής 
Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά 
με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 
15.06.2018, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής 
Συνέλευσης. 
Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την 
αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις 
διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει 
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του 
δικαιούχου ούτε την 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 ημερομηνία της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 
Πληροφορίες για Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων, Διαδικασία για την άσκηση 
δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του 
Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
(www.livanis.gr) . Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920 θα 



διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του τμήματος εξυπηρέτησης μετόχων 
της εταιρείας στην διεύθυνση: Σόλωνος 98 στην Αθήνα 
 
  
Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Παναγιώτα Α. Λιβάνη 
Πρόεδρος του Δ.Σ. 


