
 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  

«YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 1 Αυγούστου 

2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» 

και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας 

με την επωνυμία «YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «YTONG AEBE», με ΑΡΜΑΕ 

42027/01/Β/99/468(04), σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Αυγούστου 2016, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού 

αρ. 130, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της 

Ημερήσιας Διάταξης: 

 

1) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισµός, Λογαριασµός 

Αποτελεσµάτων Χρήσης, Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα) της 

εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του ορκωτού ελεγκτή. 

 

2) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ελεγκτών 

της από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2015-

31/12/2015. 

 

3) Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση 

παραιτηθέντος. 

 

4) Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής 

χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής της. 

 

5) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 και 



προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για την εταιρική χρήση 01/01/2016-

31/12/2016. 

 

6) Έγκριση συβάσεων  άρθρ. 23α Κ.Ν. 2190/1920 

 

7) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, τροποποίηση άρθρου 5 του 

καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και σύνταξη νέου κειμένου 

καταστατικού της Εταιρείας. 

 

8) Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. 

 

Επειδή η εταιρεία δεν έχει εκδώσει οριστικούς τίτλους, οι µέτοχοι που επιθυµούν να 

µετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση, οφείλουν να δηλώσουν µε έγγραφό τους στα 

γραφεία της εταιρείας Λεωφόρου Συγγρού αρ. 130, Αθήνα µέχρι την 26η Αυγούστου 

2016, την πρόθεσή τους να συµµετάσχουν στη συνέλευση αναφέροντας συγχρόνως τα 

στοιχεία τους και τον αριθµό µετοχών τους. Όσοι µέτοχοι επιθυµούν να συµµετάσχουν 

στην τακτική γενική συνέλευση µε αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην 

εταιρεία µέχρι την 26η Αυγούστου 2016 τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. 

 

Αθήνα, 1η Αυγούστου 2016 

Το Διοικητικό Συμβούλιο» 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και 

συντάσσεται το παρόν. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Μέλος του κ. 

Βασίλειο Κυριακού να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος Πρακτικού. 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 



με την επωνυμία 

YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

 

 

Αθήνα, αυθημερόν 

Για την Εταιρεία 

 

 

 

 

 

Βασίλειος Κυριακού 

 


