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ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το

Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη  Γενική Συνέλευση,

που θα πραγματοποιηθεί την εικοστή τρίτη (23η) Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη

και ώρα 9:00 π.μ και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο

διεξαγωγής της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της

ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1]          Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από

την Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, η Έκτακτη Γενική

Συνέλευση των Μετόχων της 23 ης Φεβρουαρίου 2021 θα διεξαχθεί από απόσταση

σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη

φυσική παρουσία των μετόχων της στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 του ν. 4548/2018, την υπ’ αριθ.

Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/15.01.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 89/16.01.2021) και τα ειδικότερα

οριζόμενα στην παρούσα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη

αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 2 η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα

9:00 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα

με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι



για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα

πρόσκληση.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στην

Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους

στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο  Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε

μια από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε, για την

συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν

να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από άλλα πρόσωπα, νόμιμα

εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση δίνεται με απλή

επιστολή προς την Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τα έγγραφα

νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην

εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική

Συνέλευση.

4. Όποιοι από τους μετόχους δεν συμμορφωθούν με τις παραπάνω

διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 μπορούν να λάβουν μέρος στην

Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Ρόδος, 28/1/2021

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

       Γεώργιος  Δημοτσάντος
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