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ύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο 

θαινύληαη νη θ.θ. Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο «ΓΟΤΝΣΙΓΗ  Α.Δ. 

ΔΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΩΓΔ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» ζε Έθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε ζηηο 9 επηεκβξίνπ 2019, εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

Γεπηέξα θαη ώξα 6:00 κ.κ. ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζηελ νδό 

1εο Ινπιίνπ-Γξάκα, γηα λα απνθαζίζνπλ ζην παξαθάησ ζέκα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
   

ΘΔΜΑ  ΗΜΔΡΗΙΑ  ΓΙΑΣΑΞΔΩ 

Πξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ ζε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 

Θέμα μόνο: Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θ. Υξήζηνο Γ. Γνπληζίδεο πξνηείλεη θαη ην Γ.. 

εγθξίλεη όπσο ηελ 9
ε
  επηεκβξίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 6:00 κ.κ. ζπλέιζνπλ 

νη θ.θ. κέηνρνη ζε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ζηελ νδό 1
εο

 

Ινπιίνπ ζηελ πόιε ηεο Γξάκαο , κε ζέκαηα γηα ζπδήηεζε ηα παξαθάησ: 

1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε 

ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2018 έσο 

31/12/2018, κεηά ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γ.. θαη ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή. 

2. Έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο πνπ έιαβε ρώξα από ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην θαηά ηελ ρξήζε 1/1/2018 έσο 31/12/2018 θαη απαιιαγή ηνπ 

νξθσηνύ ειεγθηή από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο 

ρξήζεο 1/1/2018 έσο 31/12/2018. 

3. Δπηθύξσζε ηνπ ηξόπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδώλ ηεο ρξήζεο 1/1/2018 έσο 

31/12/2018. 

4. Δθινγή νξθσηώλ ειεγθηώλ γηα ηε ρξήζε 1/1/2019 έσο 31/12/2019. 

5. Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 

2018 θαη πξνέγθξηζε ησλ ακνηβώλ απηώλ γηα ηελ ρξήζε 2019. 

6. Μείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο 

εηαηξείαο κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο από 23,84 επξώ ζε 

21,72 επξώ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο. 

7. Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο. 

 

ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαηηνύκελεο εθ ηνπ Νόκνπ απαξηίαο γηα ηελ ιήςε 

απόθαζεο επί ησλ ζεκάησλ ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο, ε ηπρόλ Α΄ Δπαλαιεπηηθή 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζα ζπλέιζεη ηελ 21 επηεκβξίνπ 2019, εκέξα άββαην 

θαη ώξα 6:00 κ.κ. ζηνλ ίδην ρώξν, θαη ε ηπρόλ Β΄ Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ζα ζπλέιζεη ηελ 5 Οθησβξίνπ 2019, εκέξα άββαην θαη ώξα 6:00 κ.κ. 

ζηνλ ίδην ρώξν. 

Γεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε, ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηε 

ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Πξόεδξνο                  Η Γξακκαηέαο                          Σα Μέιε 

Αθξηβέο αληίγξαθν από ην βηβιίν Πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

ΥΡΗΣΟ ΓΗΜ.  ΓΟΤΝΣΙΓΗ 


