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 Σύµφωνα µε τον νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κύριοι 

Μέτοχοι σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση στις  2 Μαϊου 2019, ηµέρα Πέµπτη 

και ώρα 10
η
 προµεσηµβρινή που θα πραγµατοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, οδός 

Ασκληπιού αρ.23, 2oς όροφος, Αθήνα, προκειµένου να συσκεφθούν και ν’ 

αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

1)  Παράταση του χρόνου διαρκείας της εταιρείας δια τροποποιήσεως του οικείου 

άρθρου 4 του καταστατικού αυτής. 

2)  Τροποποίηση του άρθρου 45 του καταστατικού της Εταιρείας. 

3)  Ανάκληση των αποφάσεων των από  26/10/2018 και 9/11/2018 

πραγµατοποιηθεισών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων λόγω µη εγκαίρου 

εγκρίσεώς των. 

 

Σε περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για την 

έγκυρη λήψη αποφάσεων εφ’ όλων των θεµάτων, θα πραγµατοποιηθεί 

Επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση εντός των νοµίµων προθεσµιών µε νέα 

Πρόσκληση µε µόνο το πρώτο θέµα ηµερησίας διατάξεως. 

 

 Για τη συµµετοχή τους  στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι – εάν οι µετοχές 

τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασµό – αφού λάβουν, µέσω του χειριστή τους, 

βεβαίωση µετοχικής ιδιότητος, στη συνέχεια, µαζί µε δήλωσή τους σχετικά µε τον 

αριθµό των µετοχών µε τον οποίο θέλουν να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση, 

πρέπει να την καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες 

πριν από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της Γενικής Συνελεύσεως. 

 

 Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις µετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασµό, 

αφού λάβουν από τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο 

Αξιών) βεβαίωση της µετοχικής τους ιδιότητος, στη συνέχεια, µαζί µε δήλωσή τους 

σχετικά µε τον αριθµό των µετοχών που επιθυµούν να παρασταθούν στη Γενική 

Συνέλευση, πρέπει να την καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνελεύσεως. 

Τυχόν έγγραφα νοµιµοποιήσεως των αντιπροσώπων τους πρέπει να κατατεθούν 

µέσα στην ίδια προθεσµία. 

                                                      Αθήνα, 9 Απριλίου 2019 

                                                  ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


