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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της από 18.01.2021 αποφάσεως 

του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση η οποία θα συνεδριάσει την 16η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 16:00, 

προκειμένου να συζητήσουν και αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1.- Yποβολή και έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2019 – 30.06.2020 μετά των εκθέσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

 

2.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.07.2019 – 30.06.2020 και 

απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη 

χρήση 01.07.2019 – 30.06.2020. 

 

3.- Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας χρήσης 01.07.2020 – 30.06.2021. 

 

4.- Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 

01.07.2019 – 30.06.2020. 

 

5.- Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 01.07.2020 – 

30.06.2021 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.  

 

6.- Αντικατάσταση εκλιπόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Λεωνίδα Θεοδωρακάκη. 

 

7.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι 

καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει την 26η Φεβρουαρίου 2021, 

ημέρα Παρασκευή, και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω 

θεμάτων ημερησίας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. 

 

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση 

για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, η Τακτική Γενική Συνέλευση (τόσο η αρχική όσο 

και η τυχόν επαναληπτική) θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη 

φυσική παρουσία των μετόχων.  



 

σελίδα 2 από 2 

 

 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην κατά τα άνω συγκληθησομένη Τακτική Γενική 

Συνέλευση στις 16 Φεβρουαρίου 2021 ή στην Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 26 

Φεβρουαρίου 2021, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της 

εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και 

στην συνέχεια να καταθέσουν στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν 

έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησής τους  πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την 

ορισθείσα κατά τα άνω για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία, δηλώνοντας 

ταυτόχρονα στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ιδίων ή των τυχόν 

αντιπροσώπων/εκπροσώπων τους στην οποία θα αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για τη 

συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.  

 

Πειραιάς, 18.01.2021 

 

το  Διοικητικό Συμβούλιο 

 


