
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ- ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Α.Ε» και δ.τ. «ΙΑΣΩ ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13366/06/Β/86/61  

Αιτήσει µετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 6,17% του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας µε την επωνυµία «ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ- ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και δ.τ. «ΙΑΣΩ 
Α.Ε.» µε έδρα το Μαρούσι - Αττικής, καλούνται οι κ.κ. µέτοχοι σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2005, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ. στα 
γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι - Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-
39 (Ισόγειο - Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης:  

«∆έσµευση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας περί της εκ µέρους του αναλήψεως 
όλων των, κατά την κρίση του, απαραιτήτων ενεργειών, προκειµένου να προσληφθεί από 
την Εταιρεία, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, πρόσωπο - επαγγελµατίας µάνατζερ, πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης, µε προσόντα, αποδοχές και διαδικασία, όπως και κάθε 
άλλη λεπτοµέρεια, που θα καθορίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στον οποίο θα 
ανατεθεί και µεταβιβαστεί η εκπροσώπηση των υποθέσεων της Εταιρείας έναντι τρίτων µε 
δικαίωµα υπογραφής».  

Για τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο, οι 
κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσµεύσουν στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) µέσω του χειριστή 
τους, τον αριθµό των µετοχών µε τις οποίες επιθυµούν να συµµετάσχουν.  

Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις µετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασµό του ΣΑ.Τ. 
πρέπει να τις δεσµεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ.  

Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσµευσης πρέπει να κατατεθούν στην 
Εταιρεία (Τµήµα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 
Γενικής Συνέλευσης.  

Στο ίδιο χρονικό διάστηµα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των 
αντιπροσώπων τους.  

 

Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2005 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Αθανάσιος Χανδακάς 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 


