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 Καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική 

Συνέλευση στις 22 Νοεµβρίου 2019, ηµέρα Παρασκευή     και ώρα 

10.00 προµεσηµβρινή στην έδρα της εταιρείας, οδός Ασκληπιού αρ.23 

Αθήνα, 2ος όροφος, προκειµένου να συσκεφθούν και ν’ αποφασίσουν επί 

των κατωτέρω θεµάτων ηµερησίας διατάξεως: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της 

διαχειριστικής περιόδου 24.5.2018 έως 23.5.2019, µετά των 

Εκθέσεων των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτού. 

2) Απαλλαγή των εκκαθαριστών και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

για τα πεπραγµένα της χρήσεως 24.5.2018 έως 23.5.2019. 

3) Έγκριση αµοιβών, αποζηµιώσεων συµβάσεων και 

αναπροσαρµογής των αµοιβών των εκκαθαριστών της άνω 

χρήσης. 

4) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τακτικών και αναπληρωµατικών για 

τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως 24.5.2019 – 23.5.2020. 

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωµα παράστασης όλοι οι 

µέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Με δεδοµένο ότι οι 

µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές και έχουν εκδοθεί 

προσωρινοί τίτλοι µετοχών, όσοι εκ των κ.κ. µετόχων έχουν ήδη 

παραλάβει τους προσωρινούς τίτλους πρέπει να τους καταθέσουν 

στο ταµείο της εταιρείας ή στο Τ.Π.∆.Α., ή σε οποιαδήποτε 

Τράπεζα και τη σχετική βεβαίωση καταθέσεως να αποστείλουν 

στην εταιρεία, µαζί µε τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους, 

πέντε (5) ηµέρες προ της Γεν.Συνελεύσεως. Όσοι µέτοχοι δεν 



έχουν παραλάβει τους προσωρινούς τίτλους των µετοχών τους 

και επιθυµούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να το 

γνωρίσουν στην εταιρεία (Αθήνα, FAX  210 3470230, e-mail  

info@etmagroup.gr) µε έγγραφη δήλωσή τους που θα πρέπει να 

αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς τους, προκειµένου να 

πιστοποιηθεί η µετοχική τους ιδιότητα µε βάση το µετοχολόγιο, 

καθώς και τον αριθµό των µετοχών µε τις οποίες επιθυµούν να 

παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω δήλωση µαζί µε 

τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους πρέπει να περιέλθουν 

στην εταιρεία το βραδύτερο πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες προ της 

ανωτέρω ορισθείσας ηµεροµηνίας της Γενικής Συνελεύσεως. 
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