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σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
Σύµφωνα µε τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύµων Εταιριών”, όπως ισχύει σήµερα, και 
το Καταστατικό της Εταιρίας, µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της, 
καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «ΦΑΡΜΑΣΙ ΙΝΣΑΪΤΣ ΕΛΛΑΣ (PHARMACY 
INSIGHTS HELLAS)» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 20η Ιανουαρίου 2016, 
ηµέρα Τετάρτη, ώρα 15.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας (οδός Τζιραίων αρ. 4, 
περιοχή Ακρόπολη, Αθήνα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα 
της Ηµερήσιας Διάταξης: 
Θέµατα Ηµερήσιας Διάταξης 
1. Τροποποίηση άρθρου 6 του καταστατικού «Μετοχές – Μεταβίβαση Μετοχών» όσων 
επηρεάζονται από την τροποποίηση αυτού του άρθρου. 
2. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας προκειµένου να προβεί σε όλες 
τιε ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόµενης 
τροποποίησης. 
3. Διαµόρφωση, κωδικοποίηση του κειµένου του καταστατικού σε ενιαίο κείµενο. 
4. Αντικατάσταση/ Συµπλήρωση νέου Διοικητικού Συµβουλίου. 
5. Ενηµέρωση των µετόχων για την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και παροχή 
πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά µε τα δάνεια που έχουν συναφθεί από τη 
µητρική εταιρεία, επεξηγήσεις απί διαφόρων κονδυλίων της Κατάστασης 
Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης της 30/9/2015 και τις συµβάσεις τρίτων. 
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το µέλλον της εταιρείας µε βάση και το από 3-9-
2015 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, 
7. και όσα άλλα ήθελαν προστεθεί νοµίµως ή αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση. 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν 
και προστέθηκαν αντιστοίχως µε τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν η 
Εταιρεία ενηµερώνει του µετόχους για τα εξής: 
Δικαίωµα Συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συµµετάσχει όποιος 
φέρει την ιδιότητα του µετόχου, δηλαδή η αφενός µέτοχος εταιρία µε την επωνυµία 



"CLINICAL INSIGHTS LTD", η οποία κατέχει 348 µετοχές επί του συνόλου των 464 
µετοχών, νοµίµως εκπροσωπούµενη και η αφετέρου Μονοµετοχική Ανώνυµη Εταιρία 
Στατιστικής Έρευνας και Ανάλυσης, µε διακριτικό τίτλο "ΕΤΕΣΤΑ", η οποία κατέχει 116 
µετοχές επί του συνόλου των 464 µετοχών, νοµίµως εκπροσωπούµενη και οι οποίες 
εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 
Η εξ αποστάσεως συµµετοχή των µετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατή. 

Κάθε µετοχή δίνει δικαίωµα µιας ψήφου. 
Διαδικασία για την άσκηση δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπων 
Οι δικαιούχοι µέτοχοι µπορούν να συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτoπροσώπως ή µέσω 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.  
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται 
στην Εταιρεία µε τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. στις 16/1/2016. 
Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισµό αντιπροσώπου είναι διαθέσιµο στους µετόχους 
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (pharmacyinsights.gr) και σε έγχαρτη µορφή από τα κεντρικά 
γραφεία της Εταιρίας στην διεύθυνση Τζιραίων 4, Ακρόπολη, Αθήνα. 
Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριµένο γεγονός το οποίο µπορεί 
να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγησή 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 Εταιρίας ή είναι άλλο 
νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον µέτοχο αυτόν, β) είναι µέλος του 
Διοικητικού Συµβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρίας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο 
της Εταιρίας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί 
τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή µετόχου που 
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από 
µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού 
µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. 

Δικαιώµατα µειοψηφίας των µετόχων 
Ι. Η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους ότι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 39 του 
ΚΝ 2190/1920 µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρίας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συµβούλιο να εγγράψει πρόσθετα 
θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης 
που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συµβούλιο 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική 
Συνέλευση ήτοι µέχρι την 4η Ιανουαρίου 2016. 

Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται 
από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε το 
άρθρο 39 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920. 
Η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη 
ηµερήσια διάταξη, την 6η Ιανουαρίου 2016, ήτοι δέκα τρεις (13) ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης 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. 
ΙΙ. 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 13η Ιανουαρίου 
2016, 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 12η 



Ιανουαρίου 2016, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής 
Συνέλευσης. 
ΙΙΙ. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον 
πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι µέχρι την 14η Ιανουαρίου 2016, το 
Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για 
τις υποθέσεις της Εταιρίας 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 Εταιρίας. 

IV. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι µέχρι την 14η Ιανουαρίου 2016, και το 
Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την 
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συµπεριλαµβανοµένης της 
πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και 
του σχεδίου απόφασης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική 
µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (pharmacyinsights.gr). Οι ενδιαφερόµενοι µέτοχοι 
δύνανται να λαµβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 
του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόµενοι στα γραφεία της Εταιρίας 
Τζιραίων 4 - Ακρόπολη, Αθήνα, ή επικοινωνώντας µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης στα κεντρικά 
γραφεία της 

 

Αθήνα, 22-12-2015 
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