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Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018 και της από 1/7/2019 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι 
οι κατέχοντες ανώνυμους τίτλους, να προσκομίσουν αυτούς στα γραφεία της εταιρείας 
ώστε να αναγγείλουν τα επί των μετοχών δικαιώματα τους και να εγγραφούν στο βιβλίο 
μετόχων. 
 
Για την εγγραφή τους στο βιβλίο μετόχων είναι απαραίτητα τα κάτωθι: 
α) Σε περίπτωση κατόχου φυσικού προσώπου 
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 
• Έγγραφο πιστοποίησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
• Έντυπο γνωστοποίησης προσωπικών στοιχείων 
• Σχετική εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση 
μη αυτοπρόσωπης παρουσίας 
• Οι παλαιοί τίτλοι των μετοχών 
β) Σε περίπτωση κατόχου νομικού προσώπου 
• Γενικό Πιστοποιητικό και Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ 
• Έγγραφο πιστοποίησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
• Έντυπο γνωστοποίησης στοιχείων νομικού προσώπου 
• Νομιμοποίηση εκπροσώπου ο οποίος θα καταθέσει τους παλαιούς τίτλους 
• Οι παλαιοί τίτλοι των μετοχών 
 
Η παρούσα πρόσκληση, η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και 
το «Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων» είναι διαθέσιμο σε έγχαρτη μορφή στα 
γραφεία της εταιρεία ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vidomet.gr 
Εφιστάται η προσοχή των κ.κ. μετόχων για την έγκαιρη, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2019 το αργότερο, και προσήκουσα ανταπόκρισή τους στα ανωτέρω. 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 184 του ν. 
4548/2018 «Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι 
δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά 
δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν. Για την αναστολή άσκησης των 
μετοχικών δικαιωμάτων η παράγραφος 1 του άρθρου 50 εφαρμόζεται αναλόγως .». 
Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε και την διάταξη της παραγράφου 
1 του άρθρου 50 του Ν.4548/2018 η οποία προβλέπει τα εξής «Άρθρο 50  
Μεταχείριση των ιδίων μετοχών 
1. Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω 
προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή 
των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Ειδικότερα ισχύουν τα 
ακόλουθα:  
α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι 
μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.  
β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των 
λοιπών μετόχων.  
γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις 
ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός 



αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, 
ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η 
αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές 
συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.».  
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