
  

ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ  ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «……………….» 

Δ  ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗΝ 02.05.2013 

Γ.Δ.ΜΗ. :         Μ.Α.Δ. : 

 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο «……….», ζύκθσλα κε ην λόκν 2190/20 «Πεξί 

Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ» όπσο ηζρύεη θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο θαιεί ηνπο θ.θ. 

Μεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 02ε Μαΐνπ  2013, 

εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10πκ ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, ζην 20ν ρικ Π.Δ.Ο. 

Θεζζαινλίθεο –Βεξνίαο. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Αλάγλσζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Οξθσηνύ Διεγθηή επί ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα 

ηελ εηαηξηθή ρξήζε από 01.01.2012 έσο 31.12.2012. 

2. Έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε από 01.01.2012 έσο 

31.12.2012 . 

3. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ 

από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ησλ εηαηξηθώλ ρξήζεσλ από 

01.01.2012 έσο 31.12.2012 . 

4. Δθινγή ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ Οξθσηνύ Διεγθηή γηα ηηο 

εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε από 

01.01.2013 έσο 31.12.2013 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 

5. Έγθξηζε ακνηβήο Οξθσηνύ Διεγθηή γηα ηελ θιεηόκελε ρξήζε 2012. 

6. Γηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζηελ Σαθηηθή  Γεληθή πλέιεπζε δηαπηζησζεί  έιιεηςε απαξηίαο 

ησλ κεηόρσλ , ζα ζπγθιεζεί 1ε  Δπαλαιεπηηθή  Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 12 

Μαΐνπ  2013  εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 10.00 πκ. ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο   ζην 20ν 

ρικ Π.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο –Βεξνίαο. ε πεξίπησζε πνπ ζηελ 1ε  Δπαλαιεπηηθή 

Σαθηηθή  Γεληθή πλέιεπζε δηαπηζησζεί  έιιεηςε απαξηίαο ησλ κεηόρσλ , ζα 

ζπγθιεζεί 2ε  Δπαλαιεπηηθή  Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 22 Μαΐνπ 2012  εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 10.00 πκ. έδξα ηεο εηαηξείαο  ζην 20ν ρικ Π.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο –

Βεξνίαο . 

ηε πλέιεπζε απηή έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο θαη λα ςεθίζνπλ, είηε 

απηνπξνζώπσο είηε κε αληηπξόζσπν, όινη νη Μέηνρνη ηεο Δηαηξίαο. Κάζε κεηνρή 

δίλεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ. 



  

Γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε νη  Μέηνρνη, πξέπεη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 2190/20 «Πεξί Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο λα θαηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο (ή ηνπο 

πξνζσξηλνύο ηνπο ηίηινπο) πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ νξηδόκελε 

γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηα γξαθεία ηεο  Δηαηξίαο ή ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε αλαγλσξηζκέλε 

Διιεληθή Σξαπεδηθή Δηαηξία. 

Δληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ Δηαηξία θαη νη ζρεηηθέο 

απνδείμεηο θαηάζεζεο κεηνρώλ θαζώο θαη ηα ηπρόλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη 

έγγξαθα αληηπξνζώπεπζεο. 

 

Θεζζαινλίθε, 09.04.2013 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 


