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Σύµφωνα µε τον νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας και µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. µέτοχοι κάτοχοι κοινών ονοµαστικών 

µετοχών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Αυγούστου 2020, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 14.00 µε teleconference, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων Εταιρικών και 

Ενοποιηµένων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019 µε τις επ’ 

αυτών Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών. 

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσµάτων χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019. 

3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

απαλλαγής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη 

αποζηµιώσεως, για τα πεπραγµένα της χρήσεως  1/1/2019 έως 31/12/2019. 

4. Τροποποίηση του Άρθρου 23 του Καταστατικού.  

5. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

6. Παροχή αδείας σύµφωνα µε τα άρθρα 99  και 100 του κ.ν. 4548/2018 και 

έγκριση της σύναψης συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεµένων µε αυτούς. 

7. Χορήγηση αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 98 παρ. 1 του κ.ν. 4548/2018 στα 

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές της Εταιρείας να 

µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην ∆ιεύθυνση Εταιρειών 

συνδεδεµένων µε την Εταιρεία που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς 

σκοπούς. 

8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για 

τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2020 

έως 31/12/2020, Εταιρικών και Ενοποιηµένων και καθορισµός της αµοιβής 

των. 

9. ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. 

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να 

καταθέσουν τις µετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων 

των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλισης της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Βουλιαγµένης 128, 

Γλυφάδα), ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιοδήποτε Κατάστηµα 

Τράπεζας που εδρεύει στην Ελλάδα, προσκοµίζοντας στο ταµείο της εταιρείας τη 

σχετική βεβαίωση. 
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