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                                     ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ                   

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΚΣΔΛ ΛΑΚΩΝΙΑ ΑΔ, ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν θαη ην 

Καηαζηαηηθό, θαιεί ηνπο Μεηόρνπο ηνπ ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ                           

28ε Ιοσλίοσ 2015, εκέξα Κσρηαθή θαη ώξα 09 : 00 πκ. ζηελ αίζνπζα ησλ γξαθείσλ 

ηνπ ΚΣΔΛ (νδόο Λπθνύξγνπ, αξ.23 ζηε πάξηε) γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο, 

πάλσ ζηα πην θάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.                                                              

Σειηθή ώξα πξνζέιεπζεο : 10 : 00 π. κ. 

                                                  ΘΕΜΑΣΑ                                                                           

1.  Τποβοιή θαη έγθρηζε ηφλ εηήζηφλ οηθολοκηθώλ θαηαζηάζεφλ ηες 

δηατεηρηζηηθής τρήζεφς 01/01/2014 – 31/12/2014 θαη ηφλ ζτεηηθώλ εθζέζεφλ ηοσ 

Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ θαη ηφλ ειεγθηώλ.                                                                            

2.  Έγθρηζε ηες προηεηλόκελες δηάζεζες αποηειεζκάηφλ ηες τρήζεφς 

01/01/2014 – 31/12/2014.                                                                                                            

3.  Απαιιαγή θάζε εσζύλες θαη αποδεκηώζεφς ηφλ κειώλ ηοσ Δηοηθεηηθού 

σκβοσιίοσ, ηφλ Ειεγθηώλ θαη ηφλ Λογηζηώλ γηα ηελ τρήζε 01/01/2014.                                                                                                                                            

4.  Εθιογή Ειεγθηώλ γηα ηελ τρήζε 01/01/2015 - 31/12/2015.                                              

5.  Αηηήζεης, αλαθοηλώζεης θαη ιήυε αποθάζεφλ.                                                                

Η θαηνρή κίαο (1) κεηνρήο παξέρεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε 

κε κία (1) ςήθν.                                                                                                                     

Κάζε Μέηνρνο κπνξεί, βάζεη εμνπζηνδόηεζεο ζεσξεκέλεο από ηελ Αξκόδηα Αξρή, 

λα αληηπξνζσπεύζεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε άιινλ Μέηνρν.                                         

Γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε είηε απηνπξνζώπσο είηε κε 

αληηπξόζσπν, νη θ. θ. Μέηοτοη νθείινπλ :                                                                                     

Να θαηαζέζνπλ ηα έγγξαθα ησλ Μεηνρώλ ηνπο ζην Σακείν ηεο Δηαηξείαο ή ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε Αλώλπκε Σξαπεδηθή 

Δηαηξεία πνπ έρεη έδξα ζηελ Διιάδα θαη λα ππνβάιινπλ ηα απνδεηθηηθά θαηαζέζεσο 

ησλ ηίηισλ όπσο θαη ηα ηπρόλ έγγξαθα αληηπξνζώπεπζεο ζηελ εηαηξεία πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή 

ζην ΣΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΔΙΩΝ ή ζε νπνηαδήπνηε Σξάπεδα 

ζηελ Διιάδα, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο. 

                              Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

                                              Ο Πξόεδξνο Γ.. 
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