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ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΝ 14/4/2022 

  

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 15/3/2022 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, 

καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τους, την 
14.4.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα επί της Λ. Ηρακλείου 398Α γραφεία της Εταιρείας 

στο Ηράκλειο Αττικής, προκειμένου να συζητήσουν και αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα 

της Ημερήσιας Διάταξης: 

 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την 

εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα 

κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 και απαλλαγή ευθύνης μελών. 

3. Έγκριση αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 και 
προέγκριση αυτών για την χρήση 2022.  

4. Έγκριση καταβολής μερισμάτων στους μετόχους για τη χρήση 2021 και έγκριση καταβολής 

προσωρινών μερισμάτων για τη χρήση 2022  

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  
6. Παρουσίαση πορείας της εταιρείας  

7. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις  

 
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην άνω Τακτική Γενική συνέλευση, οφείλει να 

καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα 
της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες  πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της έκτακτης γενικής συνέλευσης. 

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η 

γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.  

Σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός 5 ημερών 

από την ματαιωθείσα Γενική Συνέλευση ήτοι την 19.4.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα 

ανωτέρω γραφεία της Εταιρείας.  

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα 

με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ’ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει/ 

Ν. Ηράκλειο, 15 Μαρτίου 2022 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 


