
 

 

 

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

« UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 

ΓΕΜΗ 000232101000 
 

Με την από 18ης Ιανουαρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον 

Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης 

Εταιρίας με την επωνυμία « UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 

18η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας που 

ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, για συζήτηση 

και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1.  Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του 

άρθρου 71  σε συνδυασμό με  την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 

ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, να έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει την 

έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 

τριπλάσιο του κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή μέχρι το ποσό των 

€14.064.583,50. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να τις διαθέτει με 

περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

4 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018. 

2. Απόφαση για την μετατροπή της Εταιρίας σε Αορίστου Διαρκείας, Τροποποίηση των άρθρων 4 και 

33 του καταστατικού. 

3. Επαναδιατύπωση του σκοπού της εταιρίας ώστε να αναδεικνύεται ως κύριος σκοπός της «UNIBIOS 

Α.Ε. Συμμετοχών» η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν σκοπούς που εντάσσονται στην βιώσιμη 

ανάπτυξη και την προώθηση της πράσινης οικονομίας. Προσθήκη στο σκοπό της εταιρίας της 

εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας. Τροποποίηση του Άρθρου 3 του 

Καταστατικού. 

4. Τροποποίηση των άρθρων 11, 18 και 31 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση του Καταστατικού. 

5. Απόφαση για την θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών.  

6. Ενημέρωση των Μετόχων για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Λοιπά Θέματα, Ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης 

Φεβρουαρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. 

Μετόχους της Εταιρίας σε  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς 

θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη 

αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 

13341), την 24η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.  



 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν η 

Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ:  

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει 
όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της 
Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως 
άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η 
ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 13.02.2022 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά 
την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 
Παρασκευής 18.02.2022 . Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής της  13.02.2022 ισχύει και στην περίπτωση της 
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.02.2022 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον 
Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως). Μέτοχοι 
που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, δηλ. δεν 
υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, 
σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης 
μετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που 
δικαιολογεί την άρνησή της. Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των 
νομικών προσώπων στην Συνέλευση, ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίας που αναφέρονται για την πρώτη συνεδρίαση 
της Συνέλευσης.  

Για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του 
δικαιούχου. 

Β ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 2, 3, 5, 6,7 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 141 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.  

α. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, 
πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από 
τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από 
αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη 
δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της 
Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν 
δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με 
την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα 
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.  

β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη 
ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη 
διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, έξι (6) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

 γ. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις 
αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες 
διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με 



 

 

αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία 
καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού 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 παραπάνω 
περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη 
λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση 
των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Στις 
περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων 
με το ίδιο περιεχόμενο. 

 δ. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία 
υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, 
κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 
ή 80 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική 
πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.  

ε. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο 
πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική 
συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν 
που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες 
από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης 
και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση 
αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.  

στ. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η 
ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους 
ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου γ, τον αριθμό των μετοχών που 
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με 
κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό 
Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. που διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
www.unibios.gr.   

      Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ :  

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε 
μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι 
οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το 
μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε 
σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. 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. Ο 
αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις 
οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της 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 την επίτευξη της πλειοψηφίας.  

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. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 

 (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το 
μέτοχο αυτόν, 

 (β) 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) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής - λογιστής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού 
προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  

(δ) 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 γίνονται εγγράφως ή με 
ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα 
ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της 
αντικατάστασης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται με κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης στα γραφεία της 
εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 1η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 
Φυλή 13341) ή με ηλεκτρονικά μέσα με απόδειξη παραλαβής (fax 210.3413050 ή email a.svoronos@unibios.gr)  Τα 
σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, είναι διαθέσιμα στα γραφεία της 
Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση: Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 
Τ.Κ. 13341) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.unibios.gr. 

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση 
για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι 
μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου 
μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για 
τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των 
δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3,5,6 , 7 και 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει είναι διαθέσιμα σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.unibios.gr) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (Διεύθυνση: Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 
13341τηλ.: 210-6037030, και δύνανται να λαμβάνονται από κάθε μέτοχο με υποβολή αίτησης σύμφωνα με το 
άρθρο 123 Ν. 4548/2018, ως ισχύει. 

 

Φυλή, 18.01.2022 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.svoronos@unibios.gr


 

 

2.ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 

 

ΓΕΜΗ 000232101000 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ  
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18ης Φεβρουαρίου 2022 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «UNIBIOS 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ή κάθε επαναληπτικής συνεδρίασης 
 

Μέτοχος/Εκπρόσωπος Μετόχων:…………………………………………………………….. ΑΔΤ:  ………………… 
 
Συνολικός Αριθμός μετοχών:…………………………………………….. 
ΟΔΗΓΙΕΣ:  ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ 

 

 

Θέμα                                                                                             
1     Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 71  σε συνδυασμό 

με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, να έχει 

το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των 

μελών του, να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, για ποσό που δεν μπορεί να 

υπερβεί το τριπλάσιο του κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή μέχρι το ποσό των €14.064.583,50. 

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να τις διαθέτει με περιορισμό ή και κατάργηση του 

δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018. 

.  

.                                                                                                                                                         ΝΑΙ           ΑΠΟΧΗ           ΟΧΙ 

2. Απόφαση για την μετατροπή της Εταιρίας σε Αορίστου Διαρκείας, Τροποποίηση των άρθρων 4 και 33 του 
καταστατικού.                                                                                                                                                    ΝΑΙ           ΑΠΟΧΗ           ΟΧΙ 

3.  Επαναδιατύπωση του σκοπού της εταιρίας ώστε να αναδεικνύεται ως κύριος σκοπός της «UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών» 
η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν σκοπούς που εντάσσονται στην βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση της 
πράσινης οικονομίας. Προσθήκη στο σκοπό της εταιρίας της εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής 
ενέργειας. Τροποποίηση του Άρθρου 3 του Καταστατικού.                                                                     ΝΑΙ           ΑΠΟΧΗ           ΟΧΙ 

4. Τροποποίηση των άρθρων 11, 18 και 31 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση του Καταστατικού.                

                                                                                                                                                                              ΝΑΙ           ΑΠΟΧΗ           ΟΧΙ                                

5.      Απόφαση για την θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών. 

.                                                                                                                                                                              ΝΑΙ            ΑΠΟΧΗ        ΟΧΙ 

6.   Ενημέρωση των Μετόχων για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Λοιπά Θέματα, Ανακοινώσεις. 

                                                                           

 

 

_____________________________________                                         ____/______/ 20221. 



 

 

Υπογραφή Μετόχου/ Εκπροσώπου 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.» ΤΗΣ 18Ης 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

ΠΡΟΣ: UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. 
1η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΪΩΝ, Φυλή 13341 

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία:  
Διεύθυνση / Έδρα:  
Πιστοποιητικό: ΑΔΤ:                         ΔΙΑΒΑΤ. 

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:  
Αριθμός τηλεφώνου:  
Αριθμός Μετοχών  

 

α/α Ονοματεπώνυμο Αντιπροσώπου/ων Α.Δ.Τ. / ΔΙΑΒΑΤ. Α.Φ.Μ. 

1ος 

   
2ος    
3ος 

   
 

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων 

1) ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: 
2) ΧΩΡΙΣΤΑ: 1ος : Ψηφίζει με _____________ Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου, ο 2ος : Ψηφίζει με _________ Μετοχές & 
Δικαιώματα ψήφου 3ος : Ψηφίζει με ____________Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου 
3) ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ (ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ): 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι μέτοχος της Εταιρίας κατά την ημερομηνία καταγραφής (όπως αναφέρεται στη 

Πρόσκληση της Γ.Σ.) και θα συμμετάσχω στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E., η οποία 

θα λάβει χώρα στις 18 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1η 

και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση 

αυτής. Περαιτέρω δε εξουσιοδοτώ τον/τους προαναφερθέντα/ες όπως με αντιπροσωπεύσει/σουν, κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό 

μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E., που κατέχω κατά την 

ημερομηνία καταγραφής στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής: 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Πληρεξ

ο ύσιος 

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

 1 Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 71  σε 

συνδυασμό με  την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 

24 του νόμου 4548/2018 ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε 

ετών, να έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται 

με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του 

συνόλου των μελών του, να αποφασίζει την έκδοση 

ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, για ποσό 

που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του 

κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή μέχρι 

το ποσό των €14.064.583,50. Επίσης το Διοικητικό 

Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να τις διαθέτει 

με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος 

προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 

1ος     
2ος     
3ος     



 

 

του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018. 

 

2. Απόφαση για την μετατροπή της Εταιρίας σε Αορίστου 
Διαρκείας, Τροποποίηση των άρθρων 4 και 33 του 
καταστατικού.                                                                                                                                                     

 

1ος     
2ος     
3ος     

3. Επαναδιατύπωση του σκοπού της εταιρίας ώστε να 
αναδεικνύεται ως κύριος σκοπός της «UNIBIOS Α.Ε. 
Συμμετοχών» η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν 
σκοπούς που εντάσσονται στην βιώσιμη ανάπτυξη και 
την προώθηση της πράσινης οικονομίας. Προσθήκη στο 
σκοπό της εταιρίας της εκμετάλλευσης σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας. 
Τροποποίηση του Άρθρου 3 του Καταστατικού. 

 

1ος     
2ος     
3ος     

4. Τροποποίηση των άρθρων 11, 18 και 31 του 
Καταστατικού και Κωδικοποίηση του Καταστατικού.                

1ος     
2ος     
3ος     

                                                                                                                                              

5.      Απόφαση για την θέσπιση νέου προγράμματος 
αγοράς Ιδίων Μετοχών. 

1ος 
    

2ος 
    

3ος 
    

6.  Ενημέρωση των Μετόχων για την πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων. Λοιπά Θέματα, Ανακοινώσεις. 

 

1ος 
    

2ος 
    

3ος 
    

 

Τους παραπάνω εξουσιοδοτώ επίσης να διορίζουν άλλον πληρεξούσιο αντ' αυτών σε περίπτωση κωλύματός τους. Η παρούσα δεν ισχύει 

εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και θα το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους και στην UNIBIOS 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. εγκαίρως και νομίμως. Επίσης σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους σχετικά με την υποχρέωση 

γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας 

γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστο δυο (2) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. 
 _____________ , ___ / ___ /2022 

 

 

Ο Εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος 

 

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο) 

 

 

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, να αποσταλεί το αργότερο δυο (2) ημέρες πριν την 

ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Γραμματεία  της Εταιρείας (Τηλ: 210 6037030, Fax: 210 3413050) Φυλή Αττικής, 

1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341 



 

 

4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ 
Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» που 

υφίσταται, ανέρχεται σε δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια δέκα πέντε 

(15.627.315) κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.  

 

5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 
α. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη 
συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να 
γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, 
επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων 
στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η 
προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και 
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή 
το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι 
δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 
141 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.  

β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη 
ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά 
(7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται 
στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, 
έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

 γ. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική 
Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές 
είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν 
οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων 
και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι 
τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού 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 παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 
Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας 
παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο 
περιεχόμενο. 

 δ. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η 
οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 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. 
Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό 
Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.  

ε. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο 
πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική 
συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, 
αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι 
(20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση 
της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των 
μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών 
διατυπώσεων συμμετοχής.  

στ. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η 
ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική 
τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου γ, τον αριθμό των 
μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας 
μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την 
εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. που διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων. 
Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.unibios.gr.   

 

6. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Από τα παρακάτω θέματα το πρώτο απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130  και την παράγραφο 2 του 

άρθρου 132 του Ν, 4548/2018 (δηλαδή απαιτεί απαρτία 50% στη πρώτη συνεδρίαση και 

πλειοψηφία των 2/3 των μετόχων που μετέχουν στη Συνέλευση). Σε περίπτωση δε επαναληπτικής 

συνεδρίασης απαιτείται απαρτία του 1/3 των μετόχων). Το δεύτερο θέμα απαιτεί απλή απαρτία  

των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 130 και απλή πλειοψηφία σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 132.  

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) 

του άρθρου 71  σε συνδυασμό με  την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 24 του νόμου 

4548/2018 ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, να έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που 

λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να 

αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, για ποσό που δεν μπορεί 

να υπερβεί το τριπλάσιο του κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή μέχρι το ποσό 



 

 

των €14.064.583,50. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να τις 

διαθέτει με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018. 

 

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα υπενθυμίζει ότι η προ πενταετίας ληφθείσα σχετική εξουσιοδότηση έληξε την 
30.12.2021 , προτείνει την παροχή της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 
εδάφιο (β) του άρθρου 71  σε συνδυασμό με  την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 24 του νόμου 
4548/2018 ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, να έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει την έκδοση 
ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του 
κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή μέχρι το ποσό των €14.064.583,50. Επίσης το 
Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτηθεί ώστε να μπορεί να διαθέτει τις ομολογίες με περιορισμό ή και 
κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του 
νόμου 4548/2018. 

 Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (…%) 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής: 

ΨΗΦΟΣ Μετοχές Ποσοστό επί των 

Παρόντων Μετόχων 

Ποσοστό επί του 

Συνόλου του Μετοχικού 

Κεφαλαίου 

ΥΠΕΡ    

ΚΑΤΑ    

ΑΠΟΧΗ    

 

ΘΕΜΑ 2ο. Απόφαση για την μετατροπή της Εταιρίας σε Αορίστου Διαρκείας, Τροποποίηση των 

άρθρων 4 και 33 του καταστατικού.                                                                                                                                                     

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η Διάρκεια της εταιρίας είχε τεθεί σε 99 χρόνια από την ίδρυση της το 1940. Ήδη 
παρέχεται η δυνατότητα να μετατραπεί η διάρκεια σε αόριστη. Επίσης με τη μετατροπή της διάρκειας πρέπει 
να τροποποιηθούν τα άρθρα του καταστατικού που αφορούν σε αυτήν δηλαδή το 4ο και το 33ο . Ο Πρόεδρος 
παρουσιάζει και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. 

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (…%) 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής: 

ΨΗΦΟΣ Μετοχές Ποσοστό επί των 

Παρόντων Μετόχων 

Ποσοστό επί του 

Συνόλου του Μετοχικού 
Κεφαλαίου 



 

 

ΥΠΕΡ    

ΚΑΤΑ    

ΑΠΟΧΗ    

 

 

ΘΕΜΑ 3ο. Επαναδιατύπωση του σκοπού της εταιρίας ώστε να αναδεικνύεται ως κύριος σκοπός της 

«UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών» η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν σκοπούς που εντάσσονται 
στην βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση της πράσινης οικονομίας. Προσθήκη στο σκοπό της 
εταιρίας της εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας. Τροποποίηση του 
Άρθρου 3 του Καταστατικού. 

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι είναι πλέον καιρός να διατυπωθεί με σαφήνεια στο καταστατικό της εταιρίας ότι ο 
κύριος σκοπός της εταιρίας είναι η συμμετοχή σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και της Πράσινης Οικονομίας. Συγχρόνως να αφαιρεθούν  παλαιές δραστηριότητες της Βιοσώλ 
που έχουν εγκαταλειφθεί πλήρως από τον όμιλο. 

Επίσης ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ήδη εταιρίες του ομίλου συνεργάζονται σε έργα κατασκευής μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο μέλλον δεν πρέπει να αποκλεισθεί η δραστηριότητα της εταιρίας στον 
τομέα αυτόν μέσω έργων ανανεώσιμων πηγών ή Βιοαερίου ή άλλων μορφών. Επίσης αναφέρει ότι στο 
παρελθόν είχε θεωρηθεί απαραίτητο ο σκοπός αυτός να είναι διατυπωμένος ρητά στο καταστατικό των 
εταιριών που αδειοδοτούνται για έργα παραγωγής ενέργειας. Προτείνει να προστεθεί στο καταστατικό της 
εταιρίας νέον εδάφιο όπου να αναφέρεται ρητά η Παραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας και η 
συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν αυτό τον σκοπό.                                                                                      

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (…%) 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής: 

ΨΗΦΟΣ Μετοχές Ποσοστό επί των 
Παρόντων Μετόχων 

Ποσοστό επί του 
Συνόλου του 
Μετοχικού Κεφαλαίου 

ΥΠΕΡ    

ΚΑΤΑ    

ΑΠΟΧΗ    

 

 

ΘΕΜΑ 4ο. Τροποποίηση των άρθρων 11, 18 και 31 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση του 

Καταστατικού.                

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι τα άρθρα 11, 18 και 31 του καταστατικού που αφορούν την σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τις υποχρεώσεις των μελών και την διανομή των κερδών της χρήσεως απαιτούν 



 

 

ορισμένες ρυθμίσεις για να βελτιωθεί η σαφήνεια της διατύπωσης και να προσαρμοστούν στο πρόσφατο 
νόμο για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Ακολούθως αναγιγνώσκει τα σχέδια των προτεινόμενων αλλαγών 

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (…%) 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής: 

ΨΗΦΟΣ Μετοχές Ποσοστό επί των 

Παρόντων Μετόχων 

Ποσοστό επί του 

Συνόλου του Μετοχικού 

Κεφαλαίου 

ΥΠΕΡ    

ΚΑΤΑ    

ΑΠΟΧΗ    

 

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση για την θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών. 

Επί του 5ου θέματος ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι ήδη έληξε η διάρκεια της προηγούμενης απόφασης  αγοράς 
ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί  προ διετίας και προτείνει να υιοθετήσει η ΕΓΣ νέα απόφαση που να 
επιτρέπει την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% των υφισταμένων σήμερα μετοχών και με όρια τιμών από 
0,01 € μέχρι 1,93€.  Η διάρκεια του προγράμματος να είναι μέχρι 31.12.2022. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται 
την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (…%) Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως 
εξής: 

ΨΗΦΟΣ Μετοχές Ποσοστό επί των 

Παρόντων Μετόχων 

Ποσοστό επί του 

Συνόλου του Μετοχικού 

Κεφαλαίου 

ΥΠΕΡ    

ΚΑΤΑ    

ΑΠΟΧΗ    

 

 

 ΘΕΜΑ 6ο:  Ενημέρωση των Μετόχων για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Λοιπά Θέματα, 
Ανακοινώσεις. 

Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την Γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους 
μετόχους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε για την εξέλιξη των εργασιών. Δεν προβλέπεται ψηφοφορία. 
 


