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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: 

«ΠΕΤΡΟΣ  ΤΣΑΓΚΛΗΣ  A.E.» 

σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 122 του Ν.4548/2018 “Περί 

Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της 

Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, 

καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι Εταιρίας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 

10η Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και  ώρα 19:00, στα κεντρικά 

γραφεία της Εταιρείας, στην Ίκλαινα Πύλου, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 

των Ορκωτών Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της 

πρώτης εταιρικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019. 

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής 

χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 με τις επ’ αυτών εκθέσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών Ελεγκτών. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την 

εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019, σύμφωνα με την παρ.1 περ. 

γ του άρθρου 117 του Ν.45848/2018. 

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για 

την εταιρική χρήση 01/01/2020-31/12/2020 και καθορισμός της 

αμοιβής τους. 

5. Έγκριση και επικύρωση κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όλων 

των πράξεων, συμβάσεων και συναλλαγών του Διοικητικού 

Συμβουλίου  που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία 

σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 



6. Διάθεση των Ετήσιων Κερδών και απόφαση διανομής μερίσματος 

στους μετόχους της  Εταιρίας.  

 

Σύμφωνα με ρο άρθρο 12 του Καταστατικού, οι μέτοχοι που επιθυμούν να 

πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους 

τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη 

συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του 

προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως 

εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.  Οι μέτοχοι που έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να 

αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει 

νόμιμα.  Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα 

νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται 

στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη 

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.  Μέτοχοι που δεν έχουν 

συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος 

άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από 

άδειά της. 

 

ΙΚΛΑΙΝΑ  ΠΥΛΟΣ  10/08/2020 

 

Για την ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ Α.Ε. 

 

το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


