
ΠΡΟΚΛΗΗ 
Σσλ θ.θ. Κεηόρσλ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία  

«ΗΑΩ ΗΓΗΩΣΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ, ΚΑΗΔΤΣΗΘΖ – ΓΤΛΑΗΘΟΙΟΓΗΘΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ - 
ΓΗΑΓΛΩΣΗΘΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΘΟ & ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ Α.Δ» 

θαη δ.η. «ΗΑΩ ΑΔ»  ζε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 
ΑΡ.Κ.Α.Δ. : 13366/06/Β/86/61 

 
Θαινύληαη ζύκθσλα κε ην Λόκν θαη ην Θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΗΑΩ 
ΗΓΗΩΣΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ, ΚΑΗΔΤΣΗΘΖ – ΓΤΛΑΗΘΟΙΟΓΗΘΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ -  
ΓΗΑΓΛΩΣΗΘΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΘΟ ΘΑΗ ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ Α.Δ» θαη δ.η. «ΗΑΩ Α.Δ.»  κε 
έδξα ην Καξνύζη – Αηηηθήο, νη θ.θ. κέηνρνη ζε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα 
γίλεη ζηηο 19 Ηνπλίνπ 2009, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11.00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο 
Δηαηξίαο πνπ βξίζθνληαη ζην Καξνύζη – Αηηηθήο θαη επί ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο 37-39 
(Ηζόγεην – Λέα Αίζνπζα Δθδειώζεσλ), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα αθόινπζα 
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 

1. Τπνβνιή ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (ελνπνηεκέλσλ θαη κε 
ελνπνηεκέλσλ) ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2008, ηεο επ’ απηώλ 
Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ηνπ 
Οξθσηνύ Διεγθηή θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
(ελνπνηεκέλσλ θαη κε ελνπνηεκέλσλ) ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2008. 

2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο 
γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2008. 

3. Απαιιαγή ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα 
ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2008. 

4. Ιήςε απόθαζεο γηα ηνλ ηξόπν θαη ηνλ ρξόλν δηάζεζεο θαη δηαλνκήο ησλ θεξδώλ ηεο 
εηαηξηθήο ρξήζεο 2008. 

5. Δθινγή Οξθσηώλ  Διεγθηώλ (ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ) γηα ηε ρξήζε 2009 θαη 
θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 

6. Υνξήγεζε αδείαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 θ.λ. 2190/20 ζηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο Γηεπζπληέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Γηνηθεηηθά 
πκβνύιηα ή ζηελ Γηεύζπλζε ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ. 

7. Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη νξηζκόο αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθώλ 
κειώλ.  

8. Οξηζκόο κειώλ Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Λ. 3693/2008 
9. Πξνέγθξηζε ακνηβήο ή/θαη απνδεκίσζεο ησλ αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα ηε 
ρξήζε 2009.  

 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, είηε απηνπξνζώπσο είηε κε αληηπξόζσπν, 
νη θ.θ. Κέηνρνη πξέπεη λα δεζκεύζνπλ ζην ύζηεκα Αϋισλ Σίηισλ (.Α.Σ.) κέζσ ηνπ 
ρεηξηζηή ηνπο, ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ κε ηηο νπνίεο επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ. 
Όζνη από ηνπο Κεηόρνπο δηαηεξνύλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζηνλ Δηδηθό Ινγαξηαζκό ηνπ Α.Σ. 
πξέπεη λα ηηο δεζκεύζνπλ κέζσ ηεο Δηαηξίαο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. 
Θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, νη ζρεηηθέο βεβαηώζεηο δέζκεπζεο, καδί κε ηα έγγξαθα ηπρόλ 
αληηπξνζώπεπζεο ησλ κεηόρσλ, πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ Δηαηξεία (Σκήκα Κεηόρσλ) 
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ Δηαηξεία θαη πιεξεμνύζηα ησλ 
αληηπξνζώπσλ ηνπο. 

 
               Καξνύζη, 27 Καΐνπ 2009 

        Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
 
 

         Ησάλλεο Ενιώηαο  
      ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 


