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Ε ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Με απόφαςη του Δ.. τησ εταιρεύασ την 12/7/2019 και ςύμφωνα με το νόμο και το
καταςτατικό τησ εταιρεύασ καλούνται οι κ.κ. Μϋτοχοι αυτόσ, ςε Σακτικό Γενικό
υνϋλευςη που θα ςυνϋλθει την 23η Ιουλύου 2019 και ώρα 09:30 π.μ. ςτα γραφεύα όπου
η ϋδρα αυτόσ ςτη Θεςςαλονύκη, Λ. Μητροπόλεωσ 86 προσ ςυζότηςη και λόψη
αποφϊςεων επύ των θεμϊτων τησ ημερηςύασ διϊταξησ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Τποβολό και ϋγκριςη των οικονομικών καταςτϊςεων τησ χρόςησ που ϋληξε την
31/12/2018, καθώσ και των εκθϋςεων του Διοικητικού υμβουλύου και του
Ορκωτού ελεγκτό - λογιςτό για την ύδια χρόςη.
Απαλλαγό των μελών του Διοικητικού υμβουλύου και των ελεγκτών από κϊθε
ευθύνη για τη χρόςη που ϋληξε την 31/12/2018.
Εκλογό ενόσ (1) Σακτικού και ενόσ (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού ΕλεγκτόΛογιςτό για τη χρόςη από 01/01/2019 ϋωσ 31/12/2019.
Έγκριςη πϊςησ φύςεωσ αμοιβών ςτα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου για τη
χρόςη 2018 και προϋγκριςη αμοιβών για τη χρόςη 2019.
Έγκριςη ςυμβϊςεων κατ’ ϊρθρο 98 του Ν.4548/2018 (ΥΕΚ Α’ 104/13.6.2018).
Παροχό εξουςιοδότηςησ ςε μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου για ςυμμετοχό τουσ
ςε διοικητικϊ ςυμβούλια ϊλλων εταιρειών και ϋγκριςη κατ’ ϊρθρο 98 του
Ν.4548/2018 (ΥΕΚ Α’ 104/13.6.2018).
Επικύρωςη αποφϊςεων Έκτακτων Γενικών υνελεύςεων.
Διϊφορα θϋματα – ανακοινώςεισ.
Κϊθε ϊλλο θϋμα πού θα προταθεύ από το ςύνολο των μετόχων.

Η Γενικό υνϋλευςη θα βρύςκεται ςε απαρτύα και θα ςυνεδριϊζει εγκύρωσ επύ των
θεμϊτων τησ ημερόςιασ διϊταξησ, ςύμφωνα με ϊρθρο 14 του καταςτατικού τησ
εταιρεύασ και το νόμο, όταν παρύςταται ςε αυτόν το εύκοςι τοισ εκατό (20%)
τουλϊχιςτον του μετοχικού κεφαλαύου που ϋχει καταβληθεύ.
Εϊν δεν επιτευχθεύ απαρτύα ςτην πρώτη ςυνεδρύαςη, θα ςυνϋλθει επαναληπτικό
ςυνϋλευςη τo ϊββατο 3 Αυγούςτου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., ςτην ύδια ωσ ϊνω
διεύθυνςη των γραφεύων τησ ϋδρασ τησ εταιρεύασ, χωρύσ νεότερη πρόςκληςη.
Οι κ.κ. Μϋτοχοι που επιθυμούν να μετϊςχουν ςτη Γ.. πρϋπει ςύμφωνα με το
καταςτατικό και το Νόμο να καταθϋςουν τισ μετοχϋσ τουσ ςτο ταμεύο τησ εταιρεύασ ό
ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων ό ςε οποιαδόποτε ςτην Ελλϊδα Ανώνυμη
Σραπεζικό Εταιρεύα και να προςκομύςουν τα ςχετικϊ αποδεικτικϊ ϋγγραφα πϋντε
ημϋρεσ προ τησ τακτικόσ Γ.. ςτην Εταιρεύα.
Θεςςαλονύκη, 12 Ιουλύου 2019
Σο Διοικητικό υμβούλιο

