
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  

«ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβουλίου κατόπιν της αποφάσεώς του 

που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του την 22.03.2016, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική 

Συνέλευση την 30
η
 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού 

Αρτέμιδος αρ. 8 στο Δήμο Αμαρουσίου  Αττικής 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Θέμα 1
ο
: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 

31.12.2015 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

Θέμα 2
ο
: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015. 

Θέμα 3
ο
: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.  

Θέμα 4
ο
: Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23

α
 του κ.ν. 2190/1920. 

Θέμα 5
ο
: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση 

συνδεδεμένων Εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Θέμα 6
ο
: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.  

 

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν 

αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 

 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν  το σύνολο ή μέρος των 

μετοχών που κατέχουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

ή της μετ΄ αναβολήν ή επαναληπτικής αυτής  αντιστοίχως, στα γραφεία της Εταιρείας (Αρτέμιδος 8, Μαρούσι, 

Τ.Κ. 151 25).  

 

Μαρούσι, 22
α
  Μαρτίου 2016 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 


