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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Α.Ε.» 

 

Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.», καλεί τους µετόχους της σε ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση την 30
η
 Οκτωβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00µ., στα 

γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Μυλλέρου 73-75-77), για να αποφασίσουν στα παρακάτω 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1. Απολογισµός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2016 έως 

31/12/2016. 

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 1/1/2016 έως 

31/12/2016, καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή - 

Ορκωτού Λογιστή. 

3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη αποζηµίωσης αναφορικά µε τον ισολογισµό και τη διαχείριση γενικά για την 

εταιρική χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016. 

4. Ορισµός ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ελεγκτή - Ορκωτού Λογιστή για 

τη χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017. 

5. Έγκριση αποζηµίωσης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

6. Τροποποίηση των άρθρων 8, 9, 12 και 13 του Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών. 

7. ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. 

Οι µέτοχοι για να έχουν δικαίωµα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το 

νόµο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της 

Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε Τράπεζα στην Ελλάδα και να 

υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους πέντε (5) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

Στην ίδια προθεσµία των πέντε (5) ηµερών οι µέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην 

Εταιρεία τα νοµιµοποιητικά τους έγγραφα, για να έχουν δικαίωµα παράστασης στη Γενική 

Συνέλευση. 

Σε περίπτωση µη απαρτίας θα συγκληθεί επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 

14
η
 Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

                                    Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2017  

                          Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο» 

 

 


