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ΠΡΟΚΛΗΗ 

των μετότων της Ανώνσμης Εταιρείας με την επωνσμία 

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ-ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 

            ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ.” 

(ΑΡ. ΜΑΕ. 22938/01/Β/90/586) 

ΑΡ. ΓΕΜΗ 1564301000 

 

σε ΣακτικήΓενική σνέλεσση 

 

Καηόπηλ απνθάζεωο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζύκθωλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο 

εηαηξείαο θαινύληαη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ - ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ ζε ΣαθηηθήΓεληθή πλέιεπζε ηελ8εεπηεκβξίνπ 2021, εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 12.00 κ.κ. ζηα γξαθεία καο Υαξηιάνπ Σξηθνύπε 6-10, 104 33 Αζήλα, Εκπνξηθό 

θέληξν Atrium, 1oο όξνθνο κε ηα αθόινπζα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 2020 

2. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ θαη ηωλ εηήζηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ γηα ηελ 

ρξήζε 2020.  

3. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηεο Έθζεζεο ηωλ Ειεγθηώλ γηα ηελ ρξήζε 2020 

4. Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηωλ Ειεγθηώλ ηεο εηαηξίαο από θάζε 

επζύλε γηα ηελ ρξήζε 2020 

5. Εθινγή ειεγθηώλ γηα ηελ ρξήζε 2021 θαη θαζνξηζκόο ακνηβή ηνπο 

6. Λνηπά ζέκαηα θαη Αλαθνηλώζεηο. 

 

Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα παξαζηνύλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη θαηά ην θαηαζηαηηθό λα 

θαηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ή ηνπο πξνζωξηλνύο ηίηινπο κεηνρώλ ηνπο ζην ηακείν ηεο Εηαηξίαο ή ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείωλ ή ζε νπνηαδήπνηε Σξαπεδηθή Αλώλπκε Εηαηξία πνπ ιεηηνπξγεί 

ζηελ Ειιάδα θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα ηεο Εηαηξίαο πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα παξαζηνύλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κπνξνύλ ζύκθωλα κε ην θαηαζηαηηθό 

θαη ζύκθωλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν.2190/1920 όπωο ηζρύεη κεηά ην λόκν 3604/2007 λα κεηάζρνπλ 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο απηνπξνζώπωο ή δηα αληηπξνζώπνπ. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπηωζε πνπ θάπνηνο κέηνρνο επηζπκεί λα παξαζηεί δηα αληηπξνζώπνπ πξέπεη λα 

θαηαζέζεη ην έγγξαθν αληηπξνζώπεπζεο ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο 

εκέξεο από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

 

ΑΘΗΝΑ, 14/7/2021 

 

Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

Γηώξγνο Απνζηνιόπνπινο 

Πξόεδξνο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 


