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ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι µέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Οκτωβρίου 2022, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 στα 
γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην πόλη της Ρόδου και ειδικά στο Πάρκο Ροδίνι Α΄ όροφος, 
για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή  και  έγκριση  των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2021 (1-1-2021 
έως 31-12-2021) και της επ’ αυτών Εκθέσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Έγκριση Συνολικής ∆ιαχείρισης για τα πεπραγµένα της χρήσεως 2021 (1-1-2021 έως 31-12-
2021). 

3. Λήψη των κατάλληλων µέτρων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 119, παρ. 4 του Ν. 
4548/2018, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 57 του Ν. 4609/2019. 

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την χρήση 2022 
(από 1-1-2022 έως 31-12-2022) 

5. Έγκριση χορήγησης αµοιβών στα µέλη του ∆Σ της εταιρείας. 

6. ∆ιάφορα - Ανακοινώσεις 

Σε περίπτωση µη απαρτίας θα συγκληθεί Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21η Οκτωβρίου 
2022, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14.00  στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα µε τα αυτά θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης. 

α) Οι µέτοχοι, που επιθυµούν να πάρουν µέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να 
καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε  ανώνυµη τραπεζική εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα 
τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της 
συνέλευσης. 

β) Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση µπορούν να 
αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα. 

γ) Οι αποδείξεις κατάθεσης µετοχών, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των 
µετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες 
πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

Ρόδος  21-9-2022 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο πρόεδρος 

ΛΟΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 


