
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία  
«ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» 
και δ.τ. «ΙΑΣΩ ΑΕ»  σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13366/06/Β/86/61 
 

Καλούνται σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας µε την επωνυµία «ΙΑΣΩ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ -  
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και δ.τ. «ΙΑΣΩ Α.Ε.»  µε 
έδρα το Μαρούσι – Αττικής, οι κ.κ. µέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει 
στις 28 Μαΐου 2010, ηµέρα Παρασκευή 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 αποφάσεων στα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 
 
1. Υποβολή των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (ενοποιηµένων και µη ενοποιηµένων) 

της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2009, της επ’ αυτών Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας (ενοποιηµένων και µη ενοποιηµένων) 
της χρήσης που έληξε την 31.12.2009. 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για 
τα πεπραγµένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2009. 

3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της 
χρήσης που έληξε την 31.12.2009. 

4. Λήψη απόφασης για τον τρόπο και τον χρόνο διάθεσης και διανοµής των κερδών της 
εταιρικής χρήσης 2009. 

5. Εκλογή Ορκωτών  Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωµατικού) για τη χρήση 2010 και 
καθορισµός της αµοιβής τους. 

6. Χορήγηση αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/20 στα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές για τη συµµετοχή τους στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην 
∆ιεύθυνση θυγατρικών εταιριών. 

 
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 µέσω της Εταιρίας Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. 
Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσµευσης, µαζί µε τα έγγραφα τυχόν 
αντιπροσώπευσης των µετόχων, 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. 
Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης, σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της 
Εταιρίας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέµατα της Ηµερησίας 
∆ιάταξης κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαΐου 2010, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους 
µετόχους  την 9

η
 Ιουνίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ., σε Α’ Επαναληπτική 

Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά την συνεδρίαση εκείνη η απαιτούµενη 
εκ του νόµου απαρτία, την 23η Ιουνίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, σε Β’ 
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 29 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις 
θα λάβουν χώρα στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι – Αττικής και επί της 
Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο – Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων). Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε 
το άρθρο 29 παρ. 2 και 4 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν θα δηµοσιευθεί από την Εταιρία 
νέα πρόσκληση για τις τυχόν Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της. 

 
                 Μαρούσι, 03 Μαΐου 2010 

        Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
 

         Γεώργιος Σταµατίου  
      ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 


