
ΠΡΑΚΣΙΚΟ  

ηελ Αζήλα ζήκεξα 22 Μαΐνπ  2015  εκέξα Παξαζθεπή    θαη ώξα 15:30 κ.κ. ζπλήιζαλ ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο  « ANSA INTERNATIONAL A.E.».  ζε ζπλεδξίαζε ζηα 

γξαθεία ηεο, νδόο Λ. πγγξνύ 27Β . 

 

Παρόντες: 

           

1.  Υατδεκηταει Κσρηάθος τοσ τσιηαλού , Πρόεδρος θαη Δηεσζύλωλ ύκβοσιος 
2.  Αγγειή τέιια τοσ τσιηαλού, Αλτηπρόεδρος 
3.  ΟΝΟΘΚΟ ΛΘΟΤΝΣΜΘΛΑ τοσ ΜΘΚΟΛΑ, ως Μέιος τοσ Δ.. 

 

Γηαπηζησζείζεο ηεο ππό ηνπ λόκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ πξνβιεπόκελεο απαξηίαο ην Γ..  αξρίδεη 

ηελ ζπδήηεζε ηνπ κνλαδηθνύ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο .ζηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑ : ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ. 

Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνύ, ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θύξηνο Κπξηάθνο Υαηδεκηραήι 

πιεξνθνξεί ηα κέιε όηη ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 

ζπγθαιέζνπκε ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ζε εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα 

ιάβνπλ απνθάζεηο ζε δηάθνξα ζέκαηα αξκνδηόηεηάο ηεο θαη πξνηείλεη λα ζπγθιεζεί ηελ 30
ελ

 Ηνπλίνπ 

2015 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο Λ. πγγξνύ 27Β. Απνθάζεηο λα 

δεκνζηεπζεί ν ηζνινγηζκόο ηεο 31.12.2014 ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη ε πξόζθιεζε ησλ Μεηόρσλ ηεο 

ε νπνία έρεη σο εμήο: 

ΠΡΟΚΛΖΖ 

Πεξί πξνζθιήζεσο ησλ Μεηόρσλ ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξείαο ππό ηελ επσλπκία 

« ANSA INTERNATIONAL A.E.».   

(ΑΜΑΔ 42450/01/Β/99/137) 

Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό θαινύληαη νη θ.θ. 

Μέηνρνη ηεο Α.Δ. κε ηελ επσλπκία « ANSA INTERNATIONAL A.E.».  ζε Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζηελ νδό 

Λ. πγγξνύ 33 ζηελ Αζήλα γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα πην θάησ ζέκαηα: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΕΩ 

1. Τπνβνιή θαη αθξόαζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γ.. θαη ησλ ειεγθηώλ γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01.01.2014 / 31.12.2014. 



2. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01-01-

2014 / 31-12-2014 καδί κε ηηο εθζέζεηο ηνπ Γ.. θαη ησλ ειεγθηώλ πνπ ηηο ζπλνδεύνπλ. 

3. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο ηνπο γηα ηεο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο 01-01-2014 / 31-12-

2014 . 

4. Δθινγή δύν Σαθηηθώλ Διεγθηώλ θαη δύν αλαπιεξσκαηηθώλ γηα ηελ ρξήζε 01-01-2015 / 31-

12-2015 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ησλ. 

 

Όζνη από ηνπο θ. κεηόρνπο επηζπκνύλ λα κεηάζρνπλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη ζύκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθό λα θαηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Σακείν ηεο Δηαηξίαο ή ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε Σξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα ζηελ Διιάδα θαη λα 

πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο πέληε κέξεο πξηλ από ηελ 

Γεληθή πλέιεπζε. 

Μεηά από απηά θαη κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε πεξί  ώξα 16: 00 κεηά ηελ 

ζύληαμε, αλάγλσζε θαη ππνγξαθή ηνπ παξόληνο. 

 

         Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο                                                                    Σ Α  Μ Ε Λ Η 

ΥΑΣΖΗΜΘΥΑΗΛ ΚΤΡΘΑΚΟ ΣΟΤ ΣΤΛΘΑΝΟΤ         ΑΓΓΕΛΗ ΣΕΛΑ ΣΟΤ  ΣΤΛΘΑΝΟΤ  
                                                                                   ΟΝΟΘΚΟ ΛΘΟΤΝΣΜΘΛΑ ΣΟΤ ΜΘΚΟΛΑ 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ 22.5.2015 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

 

 

ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ ΚΤΡΗΑΚΟ ΣΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟΤ 


