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ΠΡΟΚΛΗΗ 

Σων Μετότων της Ανώνσμης Εταιρείας με την επωνσμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε.» 

ύκθσλα κε ην λόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Εηαηξείαο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 

Εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 

ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε.», θαιεί ηνπο κεηόρνπο ηεο ζε εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ηελ 2
α
 Δεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00κ, ζηα γξαθεία ηεο 

Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. (Μπιιέξνπ 73-75-77), γηα λα απνθαζίζνπλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

1. Απνινγηζκόο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 1/1/2019 έσο 

31/12/2019. 

2. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 1/1/2019 έσο 31/12/2019, 

θαζώο θαη ησλ εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Ειεγθηή - Οξθσηνύ 

Λνγηζηή. 

3. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Ειεγθηώλ από θάζε επζύλε 

απνδεκίσζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηε δηαρείξηζε γεληθά γηα ηελ εηαηξηθή 

ρξήζε 1/1/2019 έσο 31/12/2019. 

4. Οξηζκόο ελόο ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ Ειεγθηή - Οξθσηνύ Λνγηζηή γηα ηε 

ρξήζε 1/1/2020 έσο 31/12/2020. 

5. Έγθξηζε απνδεκίσζεο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

6. Δηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο. 

Οη κέηνρνη γηα λα έρνπλ δηθαίσκα παξάζηαζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, πξέπεη θαηά ην 

Καηαζηαηηθό, λα θαηαζέζνπλ ηνπο ηίηινπο ησλ κεηνρώλ ηνπο ζην ηακείν ηεο Εηαηξείαο ή ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ ή ζε Σξάπεδα ζηελ Ειιάδα θαη λα ππνβάιινπλ ζηελ 

Εηαηξεία ηα απνδεηθηηθά θαηαζέζεσο ησλ ηίηισλ ηνπο πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ 

εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

ηελ ίδηα πξνζεζκία ησλ πέληε (5) εκεξώλ νη κέηνρνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηελ Εηαηξεία 

ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα, γηα λα έρνπλ δηθαίσκα παξάζηαζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

ε πεξίπησζε κε απαξηίαο ζα ζπγθιεζεί Επαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 14
ε
 

Δεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Δεπηέξα, ζηνλ ίδην ηόπν θαη ηελ ίδηα ώξα. 

Οη θ.θ. Μέηνρνη πνπ δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, κπνξνύλ βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 125 ηνπ λ. 4548/2018, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο, από απόζηαζε, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπο, ζηνλ 

ηόπν δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 



 

ηελ πεξίπησζε απηή νη θ.θ. Μέηνρνη, πέξαλ ησλ λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ 

εθπξνζώπεζεο, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα θαησηέξσ αλαθεξόκελα ζηνηρεία κε ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε nomiki@eetaa.gr ην αξγόηεξν εληόο πέληε (5) 

εκεξώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ήηνη: 

α. Επσλπκία θαη έδξα Μεηόρνπ. 

β. Ολνκαηεπώλπκν/α θαη δηεύζπλζε λνκίκνπ/σλ εθπξνζώπνπ/σλ κε αληίγξαθν ηνπ 

Αζηπλνκηθνύ Δειηίνπ Σαπηόηεηαο (δύν όςεηο) ή Δηαβαηεξίνπ. 

γ. Αξηζκόο κεηνρώλ. 

δ. ηνηρεία επηθνηλσλίαο (δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ηειέθσλν), 

ζπκπιεξώλνληαο θαη λνκίκσο ππνγξάθνληαο πξνο ηνύην ην έληππν Δήισζεο πκκεηνρήο 

κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην νπνίν ε Εηαηξεία έρεη θαηαζηήζεη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

www.eetaa.gr.  

Οη θ.θ. Μέηνρνη κεξηκλνύλ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνύο θαη εκπξόζεζκεο ππνβνιήο 

ηνπ εληύπνπ Δήισζεο πκκεηνρήο κέζσ ηειεδηάζθεςεο θαη ησλ αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, 

ινηπόλ εγγξάθσλ, όπσο θαη ηεο παξαιαβήο ηνπο από ηελ Ε.Ε.Σ.Α.Α. θαιώληαο ζηε Ννκηθή 

Τπεξεζία ηεο Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. ζηα ηειέθσλα: 2131320625, 2131320653. 

                                    

 Αθήνα, 9 Νοεμβρίοσ 2020  

                          Σο Διοικητικό σμβούλιο 
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