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Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η
ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ
«ΤΓΡΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ»
(ΑΡΙΘ. Γ.Δ.Μ.Η. 308901000 – Α.Φ.Μ. 094062585)
ύκθφλα κε ηο λόκο θαη ηο θαηαζηαηηθό ηες εηαηρείας, ηο Γηοηθεηηθό σκβούιηο θαιεί ηοσς
κεηότοσς ηες εηαηρείας Αλώλσκες Δηαηρείας κε ηελ επφλσκία «ΤΓΡΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΒΔ» ζε Σαθηηθή Γεληθή σλέιεσζε ηελ 27η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.
ζηα γραθεία ηες εηαηρείας ζηελ Αζήλα, επί ηες Λ. Αζελώλ αρ. 56, γηα ζσδήηεζε θαη ιήυε αποθάζεφλ
γηα ηα πηο θάηφ ζέκαηα:
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1. Τποβοιή θαη έγθρηζε ηφλ οηθολοκηθώλ θαηαζηάζεφλ θαη ηοσ προζαρηήκαηος ηες τρήζες 01/01 –
31/12/2019.
2. Τποβοιή θαη έγθρηζε ηες έθζεζες ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ θαη ηοσ ηαθηηθού ορθφηού ιογηζηή
γηα ηε τρήζε 01/01 – 31/12/2019.
3. Απαιιαγή ηφλ κειώλ ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ θαη ηφλ ειεγθηώλ από θάζε εσζύλε
αποδεκίφζες γηα ηα πεπραγκέλα ηες τρήζες 2019.
4. Δθιογή ελός ηαθηηθού θαη ελός αλαπιερφκαηηθού ορθφηού ειεγθηή – ιογηζηή γηα ηε τρήζε 2020
θαη θαζορηζκός ηες ακοηβής ηοσς.
5. Έγθρηζε ακοηβώλ ηφλ κειώλ ηοσ Γ.. – δηεσζσληώλ ηες εηαηρείας.
6. Έγθρηζε ζσκβάζεφλ εργαζίας ηφλ κειώλ ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ – δηεσζσληώλ ηες εηαηρείας.
Κάζε κέηοτος, ποσ επηζσκεί λα κεηάζτεη ζηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή σλέιεσζε, οθείιεη λα
θαηαζέζεη ηης κεηοτές ηοσ ζηο ηακείο ηες εηαηρείας ή ζηο ηακείο Παραθαηαζεθώλ θαη Γαλείφλ, ή ζε
οποηαδήποηε Σράπεδα ζηελ έδρα ηες εηαηρείας θαη λα σποβάιεη ηα ζτεηηθά έγγραθα ηες θαηάζεζες,
θαζώς θαη ηο ηστόλ έγγραθο αληηπροζώπεσζες ζηο ηακείο ηες εηαηρείας, πέληε (5)ηοσιάτηζηολ
εκέρες πρηλ από ηελ εκεροκελία ζύγθιεζες ηες Σαθηηθής Γεληθής σλέιεσζες.
Αθήνα 12 Αυγοφςτου 2020
Η Πρόεδροσ Δ..
Ιφιγζνεια Θ. Δημητρακοποφλου

