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Σύµφωνα µε το Νόµο 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών», όπως σήµερα ισχύει και το άρθρο 10 του 
Καταστατικού της εταιρείας προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 23 Ιουνίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 13.30 
µ.µ.  στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πατησίων αριθµ.351 στην Αθήνα. 

 
Θ Ε Μ Α Τ Α    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισµού χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014 και των λοιπών οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας µετά των επ’ αυτών εκθέσεων του ∆.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας. 

2. Απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την χρήση 
1.1.2014 – 31.12.2014. 

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας  για την χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015. 
4. Ειδική έγκριση συµβάσεων που εµπίπτουν στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 
5. Παροχή άδειας σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για 

την διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 
6.  ‘Εγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος µέλους του ∆.Σ.   
7. Εκλογή νέου ∆.Σ. 
8. Λοιπά θέµατα και ανακοινώσεις. 

 
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη από το καταστατικό 
και το νόµο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή µερικών εκ των ανωτέρω θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης, καλούνται οι µέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα 
συνέλθει στις  7 Ιουλίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 13.30 µ.µ. στον ίδιο ως άνω τόπο για 
λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεµάτων. 
 
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα 
αναφερόµενα ανωτέρω, µε εξαίρεση τα θέµατα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη 
απόφασης.  
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωµα παράστασης όλοι οι µέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως 
είτε δι’ αντιπροσώπου.  
Οι µέτοχοι που θέλουν να πάρουν µέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο 
ταµείο της εταιρείας της µετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της 
µετοχές της ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυµη 
τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συµµορφωθούν εν γένει 
µε τις διατάξεις του Νόµου και του Καταστατικού της εταιρείας. 
 

 
 
 

Αθήνα 27.5.2015  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

 


