ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΑΤΛΑΝΤΑ Αντιπροσωπείαι – ∆ιανοµαί ΑE»
Αρ. ΜΑΕ 13406/04/Β/86/363-ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 323701000
Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό και ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυµης Εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΑ» Αντιπροσωπείαι – ∆ιανοµαί ΑΕ, σε
Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Μαΐου 2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας
που βρίσκονται στο 3ο χλµ. της Λ. Μαρκοπούλου στην Παιανία Αττικής.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης :
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 1/1 –
31/12/17 µαζί µε τις σχετικές εκθέσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσεως 2017.
3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη
αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 2017.
4. Έγκριση καταβληθέντων αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2017.
5. Χορήγηση άδειας σύµφωνα µε το 23α παρ.2 κ.ν. 2190/1920 για κατάρτιση την 1.6.2018 νέας
σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας και καθορισµός της
αµοιβής του.
6. Προέγκριση αµοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για παροχή υπηρεσιών πέραν από τα
καθήκοντα τους ως Συµβούλων για χρήση 2018.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως
2018.
8. ∆ιάφορες ανακοινώσεις και θέµατα που ενδιαφέρουν τη Γενική Συνέλευση.

Όσοι από τους κ.κ. µετόχους της εταιρείας επιθυµούν να πάρουν µέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση πρέπει σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία της Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν µε απόδειξη
αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο, τις µετοχές τους στο ταµείο της εταιρείας ή στο ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυµη τραπεζική εταιρεία ευρισκόµενη στην Ελλάδα.
Μέσα σε αυτή την προθεσµία, πρέπει να υποβάλλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των
µετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.
Παιανία, 24 Aπριλίου 2018
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

