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ΛΑΡΙΑ, 29/05/2019 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ 

ΤΝΔΛΔΤΗ 
 

 

 

 Ππόζκληζη Σακηικήρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ ηων Μεηόσων ηηρ εηαιπίαρ με 

ηην επωνςμία «COOP ΔΝΩΣΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΙΑΚΙΝΗΗ – ΤΚΔΤΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ, ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ &SUPERMARKETS» 

και με διακπιηικό ηίηλο «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΘΔΑΛΙΑ Α.Β.Δ.Δ.» με 

ΑΡ.Μ.Α.Δ. 59872/31/Β/05/27 και ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Η. 26581940000      

 

ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο θαη θαηόπηλ απνθάζεσο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 29/05/2019 κε ην ππ’ αξηζκ. 216 Πξαθηηθό, θαινύληαη 

νη θ.θ. Μέηνρνη ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «COOP ΔΝΩΣΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΙΑΚΙΝΗΗ – 

ΤΚΔΤΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ, ΔΙΓΩΝ 

ΓΙΑΣΡΟΦΗ &SUPERMARKETS» ΚΑΙ ΜΔ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΘΔΑΛΙΑ Α.Β.Δ.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ. 59872/31/Β/05/27 θαη ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Η. 

26581940000 ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ζηα γξαθεία ηεο, πνπ βξίζθνληαη ζηε 

δηεύζπλζε 6
Ο
 ρικ. Λάξηζαο – Καξδίηζαο, ηελ 23

ε
  Ινπλίνπ 2019, εκέξα Κπξηαθή θαη 

ώξα 10:00 π.κ., κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα παξαθάησ: 

 

 

1) Έγκπιζη ηος ιζολογιζμού ηηρ 31/12/2018 και ηων οικονομικών 

καηαζηάζεων. 



 

2) Απαλλαγή ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος και ηων Δλεγκηών από κάθε 

εςθύνη για ηην σπήζη από 1.1.2018-31.12.2018. 

 

 

3) Δκλογή εηαιπίαρ Οπκωηών Δλεγκηών Λογιζηών για ηην ανάθεζη ηηρ 

διενέπγειαρ ηος νόμιμος ελέγσος ηων οικονομικών καηαζηάζεων, καθώρ 

και ηος ελέγσος θοπολογικήρ ζςμμόπθωζηρ, για ηην εηαιπική σπήζη 

2019 (σπήζη πος διανύοςμε) και καθοπιζμό ηηρ αμοιβήρ ηοςρ. 

 

4) Έγκπιζη εξόδων διοίκηζηρ. 

 

5) Δπέκηαζη - ηποποποίηζη ηος ζκοπού ηηρ εηαιπίαρ και ανηίζηοιση 

ηποποποίηζη ηος άπθπος 3 ηος καηαζηαηικού. 

 

6) Μεηαηποπή ηων ανωνύμων μεηοσών ηηρ εηαιπίαρ ζε ονομαζηικέρ και 

ανηίζηοιση ηποποποίηζη ηος άπθπος 6 ηος καηαζηαηικού.  

 

7) Σποποποίηζη, ζςμπλήπωζη, καηάπγηζη και αναπίθμηζη διαηάξεων ηος 

Καηαζηαηικού για ζκοπούρ λειηοςπγικόηηηαρ και εναπμόνιζή ηος ππορ 

ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4548/2018 «Αναμόπθωζη ηος δικαίος ηων 

ανωνύμων εηαιπειών» ζύμθωνα με ηο άπθπο 183 ηος νόμος αςηού και 

κωδικοποίηζή ηος ζε ενιαίο κείμενο. 

 

8) Γιάθοπα θέμαηα και ανακοινώζειρ, πιζηωηική πολιηική – αζθάλεια 

πιζηώζεων, θέμαηα εζωηεπικού κανονιζμού. 

 

Όζνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, πξέπεη λα 

ζπκκνξθσζνύλ κε ην άξζξν ηνπ Καηαζηαηηθνύ:  

ηε πλέιεπζε έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο θαη λα ςεθίζνπλ, είηε 

απηνπξνζώπσο, είηε κε αληηπξόζσπν πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη λόκηκα, όινη νη 

κέηνρνη ηεο εηαηξίαο. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ θαη θάζε κέηνρνο έρεη 

αξηζµό ςήθσλ ίζν µε ηνλ αξηζµό ησλ µεηνρώλ ηνπ. Γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε νη θ.θ. κέηνρνη πξέπεη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 4548/2018 θαη 

ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο, λα θαηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο πέληε (5) νιόθιεξεο 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ νξηδόκελε γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ηεο εηαηξίαο, είηε ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο, είηε ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε αλαγλσξηζκέλε λόκηκα ζηελ Διιάδα Αλώλπκε Σξαπεδηθή 

Δηαηξία. Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ εηαηξία νη ζρεηηθέο 

απνδείμεηο θαηάζεζεο κεηνρώλ θαζώο θαη ηα ηπρόλ έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο 

αληηπξνζώπεπζεο. Σέινο, ην Γ.. εμνπζηνδνηεί ηνλ πξόεδξν λα πξνβεί ζηελ θαηά λόκν 

δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο.-  

Πηζηό αληίγξαθν από ην ηεξνύκελν κεραλνγξαθηθά Βηβιίν Πξαθηηθώλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπΓηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.- 

 

Λάξηζα 29/05/2019 

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

 

       ΙΟΤΡΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 


