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ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» 
της 14ης Νοεμβρίου 2022” 
 
Η Ανώνυμη Εταιρεία “INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” (δ.τ. ΙΝΤRAKAT), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που 
απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό 
κοινό ότι την 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής 
(19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος), συνήλθε η 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 24.10.2022 
Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπo εκατόν σαράντα  
(140) μέτοχοι εκπροσωπούντες εξήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τέσσερεις 
χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οκτώ (63.404.328) συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι 
ποσοστό 84,512% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις 30.000 ίδιες μετοχές που 
κατέχει η Εταιρία, αναστέλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018 και δεν 
υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.  
 
Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της ως άνω 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.5 του ν.4548/2018. Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν του ανωτέρω αιτήματος, ορίστηκε η 1η 
Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με το αυτό 
θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως της 1ης 
Δεκεμβρίου 2022 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως 
Μέτοχος κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος 
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.E." 
(ΕΛ.Κ.Α.Τ.), η οποία παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του 
άρθρου 124 Ν. 4548/2018,  κατά την ημερομηνία καταγραφής ήτοι την 9η Νοεμβρίου 
2022, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της 
αρχικής συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως (14.11.2022). Σημειώνεται 
ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 
3 του ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intrakat.gr. 
 


