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 ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΣΩΝ  ΜΔΣΟΥΩΝ  ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΟΤ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΜΔ  ΣΗΝ  ΔΠΩΝΤΜΙΑ   

«ΟΡΦΔΤ ΒΔΙΝΟΓΛΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»  
        Δ  ΓΔΝΙΚΗ  ΤΝΔΛΔΤΗ 

 
 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εδξεύνπζαο ζηελ Καιιηζέα Αηηηθήο αλσλύκνπ εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «.ΟΡΦΔΤ ΒΔΙΝΟΓΛΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΗ   ΑΝΩΝΤΜΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ» κε Αξ. 
Μ.Α.Δ.: 19655/01ΝΣ/Β/89/1070, Αξ. ΓΔΜΗ: 123646201000 ζύκθσλα κε ην Νόκν 4548/2018  θαη 
ην Καηαζηαηηθό ηεο θαη θαηόπηλ ηεο από  30/07/2020 πξόζθιεζεο Γ.., πξνζθαιεί ηνπο Μεηόρνπο 

ηεο Δηαηξείαο ζηελ Σακτική  Γενική υνέλευση ε νπνία ζα ζπλέιζεη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο 
πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διεπζίλα (27

ν
 ρικ Παιαηάο Δζληθήο νδνύ Αζελώλ – Κνξίλζνπ )  ηελ 10

ε 

επηεκβξίνπ 2020 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 1:00 κ.κ. γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσο επί ησλ 
θαησηέξσ ζεκάησλ εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

 

ΘΕΜΑΣΑ  ΗΜΕΡΗΙΑ  ΔΙΑΣΑΞΕΩ: 

Απόυαση για: 

 

1. Υποβοιή θαη αθρόαζε ηωλ εθζέζεωλ ηοσ Δ.Σ. θαη ηες Εθζεζες Ειέγτοσ Ορθωηού Ειεγθηή 
Λογηζηή γηα ηης Οηθολοκηθές Καηαζηάζεης ηες εηαηρηθής τρήζες από 1.1.19 έως 31.12.19. 

2. Έγθρηζε ηωλ Οηθολοκηθώλ Καηαζηάζεωλ, ηες εηαηρηθής τρήζες από 1.1.19 έως 31.12.19. 

3. Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηοσ Δ.Σ. θαη ηοσ Ορθωηού Ειεγθηή Λογηζηή από πάζες εσζύλες 
αποδεκηώζεως, γηα ηης Οηθολοκηθές Καηαζηάζεης  θαη ηελ Δηατείρηζε θαηά ηελ παραπάλω 
τρήζε. 

4. Εθιογή Ορθωηώλ Ειεγθηώλ Λογηζηώλ γηα ηελ ηρέτοσζα τρήζε 

5. Έγθρηζε από ηελ Γεληθή Σσλέιεσζε ηες εηαηρείας ηωλ ελοποηεκέλωλ οηθολοκηθώλ 
θαηαζηάζεωλ ηοσ έηοσς 2019 

6. Εγθρηζε δηάζεζες Αποηειεζκάηωλ Εηαηρείας τρήζεως 2019  
 
    Οζνη από ηνπο θ.θ. Μεηόρνπο επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ νξηζζείζα 

Σακτική Γενική υνέλευση, πξέπεη, ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο, λα θαηαζέζνπλ 
ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Σακείν ηεο Δηαηξείαο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ Αζελώλ ή 
ζε νπνηαδήπνηε Σξάπεδα ε νπνία λόκηκα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο 
εκέξεο πξηλ ηελ νξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, 
ππνβάιινληαο ζηελ εηαηξεία ηα παξαζηαηηθά θαηαζέζεσο ησλ κεηνρώλ ηνπο. 
 

Αθήνα  31/7/2020    

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΟΤ Δ.. 
 
 

ΟΡΦΔΑ ΜΟΥΟΠΟΤΛΟ  - ΒΔΙΝΟΓΛΟΤ 


