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ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ / ΩΝ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ / ΩΝ :…………….... 
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 ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ / ΧΝ Α.Γ.Σ. 

1.   

2.   

3.   

 

 

ΣΡΟΠΟ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ  (π.ρ. ζε πεξίπησζε νξηζκνύ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο 

αληηπξνζώπσλ όινη νη αληηπξόζσπνη ελεξγνύλ από θνηλνύ ή θαζέλαο εμ απηώλ 

ελεξγεί ρσξηζηά θαη ρσξίο ηε ζύκπξαμε ηνπ άιινπ νπόηε ζε πεξίπησζε πξνζέιεπζεο 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο αληηπξνζσπώλ θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ 

ελεξγεί ρσξηζηά  , ν πξώηνο απνθιείεη ην δεύηεξν θαη ηνλ ηξίην θαη ν δεύηεξνο ηνλ 

ηξίην , θ.ι.π.) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΦΗΦΟΤ ( π.ρ. ςήθνο 

θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα  ηνπ/σλ αληηπξνζώπνπ/σλ , ζεηηθή ςήθνο ή αξλεηηθή 

ςήθνο επί ηνπ ζρεδίνπ απνθάζεσλ πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξίαο 

θ.ι.π.) : 

 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ ΑΛΛΟ 

Θέμα1
ον

: Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Εηήζησλ 

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από 

1.1.2017 κέρξη 31.12.2017, ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ 

Δ. θαη ηεο έθζεζεο ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ 

 

   

Θέμα2
ον

 ΄Εγθξηζε ηεο δηάζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ρξήζεο 2017.  

   

Θέμα3
ον

΄Εγθξηζε ακνηβώλ θαη ινηπώλ παξνρώλ κειώλ 

ηνπ Δ.. γηα ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ Εηαηξία 

βάζεη ηνπ λόκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ (άξζξν 24 παξ. 1, 

2 θ.λ. 2190/1920) γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 1.1.2017 –

31.12.2017, θαη πξνέγθξηζε ακνηβώλ θαη ινηπώλ παξνρώλ 

   



κειώλ ηνπ Δ.. γηα ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ 

Εηαηξία βάζεη ηνπ λόκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ (άξζξν 24 

παξ. 1, 2 θ.λ. 2190/1920), γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

1.1.2018-31.12.2018 θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα 1.1.2019 – 

30.06.2019. 

 

Θέμα4
ον

 Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δ.. θαη ησλ Οξθσηώλ 

Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε γηα ηελ εηαηξηθή 

ρξήζε 2017. 

   

Θέμα5
ον

 Εθινγή ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ 

Οξθσηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή από ην Μεηξών Οξθσηώλ 

Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ  γηα ηε ρξήζε 1.1.2018-31.12.2018 

θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 

 

   

Θέμα6
ον

 Αλαθνηλώζεηο θαη πξνηάζεηο    

 

ημείωση 1 : Η έλδεημε «Τπέξ» δειώλεη ηελ ππεξςήθηζε ηνπ αλαξηεζέληνο ζρεδίνπ 

απνθάζεσο  , ελώ ε έλδεημε «ΚΑΣΑ» ηελ θαηαςήθηζή ηνπ  ημείωση 2: Η έλδεημε 

«΄Άιιν» δειώλεη νηαδήπνηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο ςεθνθνξίαο 

(απνρή , παξώλ) ημείωση 3 : Οηαδήπνηε πξόζζεηε νδεγία πξνο ηνλ αληηπξόζσπν , 

δύλαηαη λα παξαηεζεί θαησηέξσ. 

 

Σπρόλ πξόζζεηεο νδεγίεο : 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

αο γλσξίδσ όηη έρσ ελεκεξώζεη ηνλ / ηνπο αληηπξόζσπν /νπο κνπ ζρεηηθά κε ηελ 

ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 28
α
 παξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

 

Σν παξόλ ηζρύεη γηα ηελ Εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο 

Εηαηξίαο , ε νπνία ζα ιάβεη ρώξα ηελ 29
ε
 Ινπλίνπ 2018, θαζώο θαη γηα νπνηαδήπνηε 

επαλαιεπηηθή , κεηά δηαθνπήο ή κεη΄ αλαβνιήο απηήο. Σπρόλ αλάθιεζε ηνπ 

παξόληνο ζα είλαη έγθπξε εθόζνλ ζαο ηελ γλσζηνπνηήζσ εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ 

ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. 

 

…………………………2018 

Ο/Η εμνπζηνδνηώλ / νύζα 

 

…………………………... 

(ππνγξαθή & νλνκαηεπώλπκν 

& ζθξαγίδα γηα λνκηθό πξόζσπν) 

 

 


