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ΠΡΟΚΛΗΗ 

Σων Μετότων της Ανώνσμης Εταιρείας με την επωνσμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε.» 

 

ύκθωλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο Εηαηξείαο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Εηαηξείαο 

κε ηελ επωλπκία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

Α.Ε.», θαιεί ηνπο κεηόρνπο ηεο ζηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 22
α
 Οθηωβξίνπ 2021, 

εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00π.κ., ζηα γξαθεία ηεο Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. (Μπιιέξνπ 73-75-77), γηα 

λα απνθαζίζνπλ ζηα παξαθάηω ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

1. Απνινγηζκόο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 1/1/2020 έωο 31/12/2020. 

2. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 1/1/2020 έωο 31/12/2020, θαζώο 

θαη ηωλ εθζέζεωλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Ειεγθηή - Οξθωηνύ Λνγηζηή. 

3. Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηωλ Ειεγθηώλ από θάζε επζύλε 

απνδεκίωζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηε δηαρείξηζε γεληθά γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 

1/1/2020 έωο 31/12/2020. 

4. Οξηζκόο ελόο ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξωκαηηθνύ Ειεγθηή - Οξθωηνύ Λνγηζηή γηα ηε ρξήζε 

1/1/2021 έωο 31/12/2021. 

5. Έγθξηζε απνδεκίωζεο ηωλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

6. Ελαξκόληζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4548/2018 

«Αλακόξθωζε ηνπ δηθαίνπ ηωλ αλωλύκωλ εηαηξεηώλ» 

7. Έγθξηζε λένπ Καλνληζκνύ Εζωηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Εηαηξείαο. 

8. Δηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο. 

Οη κέηνρνη γηα λα έρνπλ δηθαίωκα παξάζηαζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, πξέπεη θαηά ην λόκν θαη 

ην θαηαζηαηηθό, λα θαηαζέζνπλ ηνπο ηίηινπο ηωλ κεηνρώλ ηνπο ζην ηακείν ηεο Εηαηξείαο ή ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείωλ ή ζε Σξάπεδα ζηελ Ειιάδα θαη λα ππνβάιινπλ ζηελ Εηαηξεία 

ηα απνδεηθηηθά θαηαζέζεωο ηωλ ηίηιωλ ηνπο πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα 

ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

ηελ ίδηα πξνζεζκία ηωλ πέληε (5) εκεξώλ νη κέηνρνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηελ Εηαηξεία ηα 

λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα, γηα λα έρνπλ δηθαίωκα παξάζηαζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

ε πεξίπηωζε κε απαξηίαο ζα ζπγθιεζεί επαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 1
ε
 

Ννεκβξίνπ 2021 ζηνλ ίδην ηόπν θαη ηελ ίδηα ώξα. 

                                     
Αθήνα, 27 επτεμβρίοσ 2021  

                          Σο Διοικητικό σμβούλιο 

 


