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ΘΕΜΑ 1ο  
Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 
2018 µετά των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 
 
Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Γενικής Συνέλευσης τις οικονοµικές καταστάσεις, 
µετά της εκθέσεως των πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτή έχει 
καταχωρηθεί στο υπ’ αριθµ. 568/24.04.2019 Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού για τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2018. Όλα τα ανωτέρω εµπεριέχονται µαζί και µε άλλα 
στοιχεία στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση του άρθρου 4 του νόµου 3556/2007 η 
οποία και διανεµήθηκε σε όλους τους παρευρισκοµένους. 
Ακολουθεί ανάγνωση αυτών και διαλογική συζήτηση µεταξύ των µετόχων και 
παρέχονται διάφορες διευκρινήσεις. 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ρωτά αν κανείς από τους κ.κ. µετόχους έχει ανάγκη 
από κάποια επιπλέον διευκρίνιση ή µήπως τυχόν υπάρχει καµία απορία ή αντίρρηση 
επί του Ισολογισµού και γενικά επί των οικονοµικών καταστάσεων και της εκθέσεως 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού που τέθηκαν υπ’ 
όψιν τους. 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-
Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την κρινόµενη χρήση. 
 
Για το θέµα αυτό και µετά από ειδική ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση η Γενική 
Συνέλευση <<<<<<<< τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Ορκωτό 
Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη  για την 30η διαχειριστική χρήση από 01.01.2018 
έως 31.12.2018. 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
Έγκριση µη διανοµής µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2018. 
 
Μετά την πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από 24.04.2019 <<<<<<. <<, 
η Γενική Συνέλευση <<<.. να µην διανεµηθεί µέρισµα για την χρήση 2018 όπως 
αναλυτικά αιτιολογείται στην έκθεση του ∆.Σ. (Πρακτικό 568/24.04.2019). 
 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για την 
χρήση 2018. 
 
Προτάσσει του προέδρου <<<<<<. η Γενική Συνέλευση εκλέγει παµψηφεί για 
την 31η διαχειριστική χρήση  2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) βάσει του άρθρου 18 
του Ν. 2231/94 την ελεγκτική εταιρία <<<<<<< και συγκεκριµένα ως τακτικό 



Ορκωτό Ελεγκτή <<<<<<<<<<<<<<<< και σαν αναπληρωµατικό 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<..,  
 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο 
 
Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου η θητεία του οποίου λήγει στις 
30/06/2019. 
????????????????????????????????????.. 
 

 
ΘΕΜΑ 6ο     
 
Ορισµός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 44 του ν.4449/2017. 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο     


