
Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Σακτικής Γενικής υνέλευσης των 
μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

  

Η ανϊνυμθ εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΤ ΑΕΒΕ γνωςτοποιεί ότι κατά τθν 
ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ εταιρείασ που 
πραγματοποιικθκε ςιμερα 29.06.2018 και ϊρα 11.00 ςτα γραφεία τθσ 
εταιρείασ (Λοφτςασ & Πελοποννιςου –Μάνδρα Αττικισ) ςτθν οποία 
παρζςτθςαν 3 μζτοχοι εκπροςωποφντεσ το 81,301% (17.255.622 μετοχζσ επί 
ςυνόλου 21.224.340 μετοχϊν) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου 
τθσ εταιρείασ, αφοφ επικυρϊκθκε κατ’ απόλυτον πλειοψθφία των εν αυτι 
εκπροςωπουμζνων ψιφων, (με αρικμό ψιφων υπζρ: 10.713.510 - ποςοςτό 
62,09% των παριςταμζνων και εκπροςωπουμζνων ψιφων, και αρικμό 
ψιφων κατά: 6.542.112), θ εκλογι των τεςςάρων μελϊν που εξζλεξε το 
Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ ςτισ 20/6/2018, ςε αντικατάςταςθ των 
παραιτθκζντων μελϊν, αναβλικθκε φςτερα από αίτθμα μετόχου 
εκπροςωποφντοσ ποςοςτό πλζον του 5% του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 
κεφαλαίου τθσ εταιρείασ, θ ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ επί όλων των 
κεμάτων τθσ θμερθςίασ διάταξθσ που περιλαμβάνονται ςτθν από 28.05.2018 
Πρόςκλθςθ, ιτοι:  
 
1. Τποβολι και ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 
εταιρικισ χριςθσ από 1.1.2017 μζχρι 31.12.2017, τθσ ζκκεςθσ διαχείριςθσ 
του Δ. και τθσ ζκκεςθσ των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν  
2. ϋΕγκριςθ τθσ διάκεςθσ των αποτελεςμάτων τθσ χριςθσ 2017.  
3. ϋΕγκριςθ αμοιβϊν και λοιπϊν παροχϊν μελϊν του Δ.. για υπθρεςίεσ που 
προςφζρουν ςτθν Εταιρία βάςει του νόμου και του καταςτατικοφ (άρκρο 24 
παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920) για το χρονικό διάςτθμα 1.1.2017 –31.12.2017, και 
προζγκριςθ αμοιβϊν και λοιπϊν παροχϊν μελϊν του Δ.. για υπθρεςίεσ που 
προςφζρουν ςτθν Εταιρία βάςει του νόμου και του καταςτατικοφ (άρκρο 24 
παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάςτθμα από 1.1.2018-31.12.2018 
και το χρονικό διάςτθμα 1.1.2019 – 30.06.2019. 
 4. Απαλλαγι των μελϊν του Δ.. και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν από 
κάκε ευκφνθ για τθν εταιρικι χριςθ 2017.  
5. Εκλογι τακτικοφ και αναπλθρωματικοφ Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι από το 
Μθτρϊο Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν για τθ χριςθ 1.1.2018-31.12.2018 και 
κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ.  
6. Ανακοινϊςεισ και προτάςεισ  
 

 
για τισ 26 Ιουλίου 2018, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11.00, ςτον ίδιο τόπο.  
 
Επειδι θ μετ’ αναβολι Γενικι υνζλευςθ τθσ 26θσ Ιουλίου 2018 αποτελεί 
ςυνζχιςθ τθσ προθγοφμενθσ δεν απαιτείται θ επανάλθψθ των διατυπϊςεων 
δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ των μετόχων. ε αυτιν μποροφν να μετάςχουν 



και νζοι μζτοχοι, με θμερομθνία καταγραφισ ςτισ 22/7/2018, τθρουμζνων 
των διατάξεων των άρκρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920. 
θμειϊνεται ότι οι πλθροφορίεσ που οφείλει να αναρτά θ εταιρεία ςφμφωνα 
με το άρκρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι 
μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ www.kordelos.gr, διατίκενται δε και ςε 
ζγχαρτθ μορφι ςτα γραφεία τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ (Λοφτςασ και 
Πελοποννιςου – Μάνδρα Αττικισ). 
   

http://www.kordelos.gr/

