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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ 

ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ  

«COOP ΔΝΩΣΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΙΑΚΙΝΗΗ – ΤΚΔΤΑΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ, ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

&SUPERMARKETS» 

ΚΑΙ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΘΔΑΛΙΑ 

Α.Β.Δ.Δ.»  

 

 Γσνάμει ηης από 30/06/2019 απόθαζης ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ 

ηης εηαιρίας και με βάζει ηα προβλεπόμενα ζηα άρθρα 40 και 184 ηοσ Νόμοσ 

4548/2019, πρέπει να γίνει η Ονομαζηικοποίηζη ηων Ανωνύμων Μεηοτών, 

ποσ έτει εκδώζει η Δηαιρεία και οι κάηοτοι να εγγραθούν ζηο «Βιβλίο 

Μεηότων». 

Καηόπιν ηων ανωηέρω, καλούνηαι οι κ.κ. μέηοτοι ηης εηαιρίας ή άλλοι 

δικαιούτοι ποσ καηέτοσν ανώνσμοσς ηίηλοσς μεηοτών, όπως μεηαβούν ζηα 

γραθεία ηης εηαιρίας [6ο τλμ. Λάριζας - Καρδίηζας], καηά 

ηις εργάζιμες ημέρες και καηά ηις ώρες 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. (Γραθείο: 

λογιζηήριο, Τπεύθσνος: Δσζηαθίοσ Θεοδοζία, ηηλ.: 2410236426, e-mail : 

cooplar1@coop.ondsl.gr ), από 20 Ασγούζηοσ 2019 έως ηις 31/12/2019, 

προκειμένοσ: 

mailto:cooplar1@coop.ondsl.gr


(α) Να παραδώζοσν ηοσς προζωρινούς ανώνσμοσς ηίηλοσς μεηοτών ή 

άλλα αποδεικηικά ζηοιτεία καηοτής ηων ανωνύμων μεηοτών ή ηων 

δικαιωμάηων ποσ καηέτοσν. ημειώνεηαι όηι θα γίνεηαι έλεγτος ηων ζηοιτείων 

ηων ηίηλων με ηο βιβλίο μεηότων ποσ ήδη ηηρείηαι από ηην εηαιρία. 

(β) Να εγγραθούν ζηο «βιβλίο μεηότων», δίδονηας και ηα ζτεηικά 

ζηοιτεία ηασηόηηηας, ποσ από ηην Νομοθεζία απαιηούνηαι και να λάβοσν 

ζτεηική βεβαίωζη εγγραθής, ώζηε να παραλάβοσν μεηά ηην έκδοζή 

ηοσς ανηίζηοιτοσς οριζηικούς ονομαζηικούς ηίηλοσς. 

(γ) Οι προζωρινοί ηίηλοι ηων ανωνύμων μεηοτών θα ακσρωθούν και οι 

μέηοτοι θα παραλάβοσν, με βάζη ηα ζηοιτεία εγγραθής ηοσς ζηο βιβλίο 

μεηότων», ανηίζηοιτοσς ονομαζηικούς ηίηλοσς ποσ θα ενζωμαηώνοσν ηις 

μεηοτές ποσ έτοσν ζηην κσριόηηηά ηοσς. 

Δπιζημαίνεηαι όηι: Μεηά ηην 1η Ιανοσαρίοσ 2020 και ενόζω οι μέηοτοι ή 

άλλοι δικαιούτοι δεν έτοσν αναγγείλει ηα δικαιώμαηά ηοσς, και δεν γίνει 

ζτεηική καηατώριζη ζηο βιβλίο μεηότων, οι μεηοτές δεν θα παρέτοσν 

μεηοτικά δικαιώμαηα, ούηε θα μπορούν να μεηαβιβαζθούν εγκύρως. 

Λάριζα 30-06-2019 

Σο Γιοικηηικό σμβούλιο 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


