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     Μεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ην 

θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο καο, θαινύληαη νη κέηνρνη ζηελ εηήζηα Ταθηηθή Γεληθή 

Σπλέιεπζε, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηην 10
η
 επηεμβπίος 2019, ημέπα Σπίηη 

και ώπα 12:00, ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, ζηνλ Βύξσλα Αηηηθήο, επί ηεο 

νδνύ Αξρηεπ. Αζελώλ Φξπζνζηόκνπ αξηζ. 17 (Γεκνηηθό Κνηκεηήξην Βύξσλα), γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα αθόινπζα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο.  

 

Θέμαηα Ημεπηζίαρ Γιαηάξεωρ: 

1. Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31-12-2018  (ήηνη από 1-1-2018 έσο 31-12-2018), ηνπ  

ινγαξηαζκνύ    «Απνηειέζκαηα ρξήζεσο» θαη  ηνπ Πξνζαξηήκαηνο, κεηά ησλ επ’ 

απηνύ εθζέζεσλ ηνπ   Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ησλ 

Διεγθηώλ. 

2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ από θάζε 

επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 2018.      

3. Δθινγή λέσλ Διεγθηώλ.  

4. Δθινγή κειώλ ηνπ λένπ ΓΣ ηεο Δπηρείξεζεο. 

5. Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ ηεο Γηνηθήζεσο, θαζώο θαη ηεο απνδεκίσζεο 

παξάζηαζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΓΣ απηήο ησλ κειώλ ηνπ Γ.Σ. γηα ηελ ρξήζε 

2018.  

6. Καζνξηζκόο θαη πξνέγθξηζε ησλ ακνηβώλ ηεο λέαο Γηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο, 

θαζώο θαη ηεο απνδεκίσζεο παξάζηαζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΓΣ απηήο γηα ηα κέιε 

ηνπ λένπ ΓΣ  γηα ηε ρξήζε 2019.    

7. Γηάθνξα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη ελεκέξσζε. 

 

     Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα παξαζηνύλ ζηελ παξνύζα Γεληθή Σπλέιεπζε 

απηνπξνζώπσο ή κε αληηπξόζσπό ηνπο, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζην 

Τακείν ηεο Δηαηξείαο ή ζην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε 

Τξάπεδα αλαγλσξηζκέλε ζηελ Διιάδα, θαζώο θαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηα γξαθεία ηεο 

Δηαηξείαο ηηο απνδείμεηο γηα ηελ θαηάζεζε απηή ησλ κεηνρώλ ηνπο πέληε (5) πιήξεηο 

εκέξεο πξν ηεο νξηζζείζαο σο άλσ εκεξνκελίαο ζπγθιήζεσο ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ.   

    Δθείλνη δε πνπ ζα αληηπξνζσπεύζνπλ απόληεο κεηόρνπο, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα 

πιεξεμνύζηα - λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθά ηνπο πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξν ηεο 

νξηζζείζαο σο άλσ εκεξνκελίαο ζπγθιήζεσο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ.  

    Κάζε κία κεηνρή έρεη δηθαίσκα κίαο (1) ςήθνπ. 
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