
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ µε Α.Φ.Μ. : 

099306874, περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 

31/12/2015 ) , Γ.Ε.ΜΗ.: 77187727000.  

 

Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την 

οµόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 29/07/2016, καλεί τους κ.κ. µετόχους της εταιρείας 

Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 25/09/2016 ηµέρα Kυριακή και 

ώρα 11:26 στα γραφεία της εταιρείας Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ που βρίσκονται στο ΤΥΜΠΑΚΙ 

70200, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέµατα : 

 

Η πρόσκληση η οποία περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα, κοινοποιήθηκε στους µετόχους χωρίς να 

δηµοσιευθεί σε εφηµερίδες. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Υποβολή και έγκριση των σύµφωνα µε την οντότητα οικονοµικών καταστάσεων για την 

εταιρική χρήση  ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015 ) µετά των επ΄ αυτών 

προσαρτήµατος και έκθεσης. 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. των Ελεγκτών, και του ∆ιευθυντού Λογιστηρίου από κάθε 

ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της χρήσης ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 

31/12/2015 ). 

3. Προέγκριση αµοιβών των µελών του ∆.Σ.. 

4. ∆ιάφορα άλλα θέµατα. 

 

Κάθε µέτοχος που επιθυµεί να µετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να 

καταθέσει τις µετοχές του στο ταµείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της 

εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο 

αντιπροσώπευσης στο ταµείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ 

 

 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

υπογράφετε το πρακτικό αυτό ως εξής: 

 

 



Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΕΛΕΥΘ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 

  

ΤΥΜΠΑΚΙ 70200, 29/07/2016 

 

 

 

 

AKΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Του ∆.Σ. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ 

ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 


