
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
"ΑΘΗΝΑ ΑΕΒΕ " 

 

Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας και µετά από  απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. µέτοχοι της Εταιρείας µε την 
επωνυµία "ΑΘΗΝΑ ΑΕΒΕ " σε Γενική Συνέλευση στις 27 Αυγούστου 2017, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 08:30 , στα  γραφεία της  εταιρείας στην οδό Ικάρου 9 στο 
Ηράκλειο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ  1: Υποβολή και έγκριση οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2016-

31/12/2016  µετά των επ΄ αυτών  εκθέσεων του ∆.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών. 

ΘΕΜΑ  2:   Απαλλαγή του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης 

για τα πεπραγµένα της χρήσεως 01/01/2016 – 31/12/2016.  

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτού Λογιστή και ενός 

αναπληρωµατικού για τον έλεγχο της χρήσεως 2017.  

 
 Οι µέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύµφωνα 
µε το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της 
εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην 
Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης. Οι 
µέτοχοι µπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν µόνο από µέτοχο που έχουν 
εξουσιοδοτήσει µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή µε ιδιωτικό έγγραφο µε 
θεωρηµένο νοµίµως το γνήσιο της υπογραφής του εντολέως, οι απαγορευµένοι και 
τα νοµικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νοµικούς αντιπροσώπους τους. Οι 
αποδείξεις κατάθεσης µετοχών, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων 
των µετοχών πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες 
πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν 
συµµορφωθεί µε τα παραπάνω µπορούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση 
µόνο µετά από άδεια της. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνέλευση θα 
τοιχοκολληθεί σε εµφανή θέση του καταστήµατος της εταιρείας, πίνακας των 
µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου ή τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των 
µετόχων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αξιώνει ο νόµος.  Η Γενική Συνέλευση 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει  εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερησίας 
διάταξης εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το κατά νόµον ποσοστό του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου .  

Σε  περίπτωση  µη  απαρτίας  η  Γ Σ  θα  επαναληφθεί  την  Κυριακή 03 
Σεπτεµβρίου   2017  στον ίδιο χώρο και ώρα 08:30 µε τα ίδια  θέµατα . 

Ηράκλειο 25/07/2017  

Εντολή του ∆Σ 

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  αυτού 

Εµµανουήλ Χαχλιούτης 

 

 


