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ΠΡΟΚΛΗΗ  ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ 
 
 
 
 
ύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαιεί ηνπο 
κεηόρνπο ηεο αλσλύκνπ εηαηξείαο «ΠΤΡΗΝΑ ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΕ», ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 
29ε Απγνύζηνπ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10.00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζην 8

ν
 ρικ  

Λάξηζαο Σπξλάβνπ, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ: 
 

Θέμαηα ημερήζιας διάηαξης: 
 
Θέμα 1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 1-1-2017 έσο 
31-12-2017, έπεηηα από αθξόαζε ηεο Δθζέζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί ησλ 
πεπξαγκέλσλ ηεο σο άλσ ρξήζεο  
 
Θέμα 2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Διεγθηή Λνγηζηή από θάζε 
επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 2017. 
 
Θέμα 3. Δθινγή Διεγθηώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο 2018. 
 
Θέμα 4. Έγθξηζε ακνηβώλ Γ..  
 
Θέμα 5. Σξνπνπνίεζε ησλ άρθρων 5, 17, 18, 27, 31 και 34 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο, πξνο 
εναρμόνιζή ηνπ κε ηνλ ηζρύνληα ζήκεξα Κ.Ν.2190/1920, παξάιιεια κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
Ν.3419/2005 «Πεξί Γ.Δ.ΜΗ», Ν.3853/2010, «Πεξί απινπνίεζεο δηαδηθαζηώλ ίδξπζεο 
πξνζσπηθώλ θαη θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ», Ν.4072/2012 άξ.232, «Πεξί βειηίσζεο 
επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο», Ν.4250/2014 αξ.2, Ν.4281/2014 αξ.202 θαη Ν.4308/2014 αξ.38 
«Πεξί Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ» θαη Ν.4336/2015 Μέξνο Β’.αξ.2 Παξ.Α’ 
Τπνπαξ.Α1(ΦΔΚ Α’94), θαη ην Ν.4403/2016 ζρεηηθά κε «ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 
ηηο ζρεηηθέο δηαρεηξηζηηθέο εθζέζεηο». 
 
Θέμα 6. Λνηπά ζέκαηα – αλαθνηλώζεηο. 
 
 
Κάζε κέηνρνο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, νθείιεη λα 
θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπ ζην Σακείν ηεο εηαηξείαο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ ή ζε 
νπνηαδήπνηε Σξάπεδα ζηελ Διιάδα θαη λα ππνβάιεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο θαηάζεζεο θαζώο 
θαη ην ηπρόλ έγγξαθν αληηπξνζώπεπζεο ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 
πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
 
 
 

 Λάξηζα, 30 Απξηιίνπ 2018   
ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
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