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ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το
Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16
Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα
στο κτίριο επί της Λ. Μεσογείων αρ. 2, στον 10ο όροφο αυτού, προς συζήτηση και
λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της
Εταιρείας, της εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020- 31.12.2020) µε τις
σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο,
κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής
χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού ορκωτού ελεγκτού
λογιστή για τον έλεγχο της οικονοµικής χρήσης 2021 και καθορισµός της
αµοιβής τους.
4. Έγκριση των πάσης φύσεως αµοιβών και αποζηµιώσεων των µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 –
31.12.2020) και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2021.
5. Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.
6. Μεταφορά έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων στον Δήμο
Αμαρουσίου και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.
7. Αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τέσσερις (4) σε έξι (6).
8. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
9. ∆ιάφορες ανακοινώσεις.
Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν
να γνωστοποιήσουν την συμμετοχή τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους στην
Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της
Συνελεύσεως.
Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2021
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