
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΓΕΜΗ 394601000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.:14904/06/Β/87/100) 

 

Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

δυνάµει της από 19 Αυγούστου 2019 απόφασής του, καλεί τους µετόχους της 

Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 

την 10η Σεπτεµβρίου 2019, ηµέρα  Τρίτη και ώρα  18:00 στα γραφεία της 

Εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθµός 95Γ, για να 

συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης:  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας λόγω 

λήξης της θητείας του παρόντος.  

 

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να µετάσχει κάθε µέτοχος ο οποίος έχει και 
αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ηµέρα διεξαγωγής της γενικής 
συνέλευσης. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε κάθε νόµιµο µέσο.  
Μέτοχοι που είναι νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη γενική συνέλευση διά των 
εκπροσώπων τους.  
 
Οι µέτοχοι µπορούν να συµµετέχουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή 
µέσω αντιπροσώπου. Τα έγγραφα νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων των 
µετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον 
ολόκληρες ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευση. 
 
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συµµετοχής στη 
Γενική Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως 
συµµετοχής των µετόχων στη ψηφοφορία.  
 
Με δεδοµένο ότι από την ηµεροµηνία διαγραφής των µετοχών της Εταιρείας από 
το ΧΑ µέχρι σήµερα δεν έχουν εκδοθεί έγχαρτοι τίτλοι, δεν είναι απαραίτητη η 
από τους µετόχους κατάθεση µετοχών στο ταµείο της Εταιρείας, στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οιοδήποτε Πιστωτικό ίδρυµα ή επιχείρηση 
επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωµα να δέχεται τους 
τίτλους προς φύλαξη.  
 
Η εταιρεία θέτει στη διάθεση των µετόχων της στην έδρα της πληροφορίες 
σχετικά µε : α) το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου 
που οι µετοχές ενσωµατώνουν κατά την ηµεροµηνία της πρόσκλησης 



αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία µετοχών και β) τα έντυπα που 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την ψήφο µέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.  
 
 
 
 

 
Χαλάνδρι,  19 Αυγούστου 2019  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 
 
 


