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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Α.Ε. 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» 

Αρ. ΜΑΕ  26632/53/Β/92/005 

 

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί 

τους µετόχους της ανώνυµης εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10.09.2019 ηµέρα Τρίτη  και 

ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ύδρας αρ. 10 (στον 4ο όροφο) στον δήµο 

Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων:  

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής 

χρήσης 01/01/18 – 31/12/2018 (Ισολογισµού, Λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, 

και Προσαρτήµατος). 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη 

αποζηµίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018 

3. Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 

εταιρική χρήση 2018. 

4. Επικύρωση αποφάσεων ∆ιαχειριστικών Επιτροπών Ε∆Π Άξονα 4 ΠΑΑ και 

Ε∆ΤΠ Άξονα  4 ΕΠΑΛ. 

5. Εκλογή  νέου διοικητικού συµβουλίου. 

6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

7.Έγκριση 3ης τροποποίησης του Κανονισµού Οργάνωσης της εταιρείας. 

 

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωµα παράστασης όλοι οι µέτοχοι της εταιρείας είτε 

αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπων µε απόφαση του ∆ιοικητικού ή ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

τους, οι οποίοι θα εξουσιοδοτηθούν νόµιµα, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού 
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τους ή του Ν. 3463/06. Οι µέτοχοι που θέλουν να πάρουν µέρος στην παραπάνω Γενική 

Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5), τουλάχιστον, ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που θα γίνει η 

Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταµείο της εταιρείας τις µετοχές τους, είτε να φέρουν 

στην εταιρεία ή να ταχυδροµήσουν µε συστηµένη επιστολή απόδειξη ότι κατέθεσαν τις µετοχές 

τους ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυµη 

τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, όπως επικυρωµένα 

αποσπάσµατα του οικείου πρακτικού του ∆ιοικητικού ή ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και να 

συµµορφωθούν, εν γένει, µε τις διατάξεις του Νόµου και του Καταστατικού της Εταιρείας για 

αποφυγή αποκλεισµού του αντιπροσώπου σας από τη Συνέλευση». 

 

 

 

                                                     Καβάλα 09/08/2019 

                    Για την Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ 

Ο Πρόεδρος 

                                               ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

 

 
 

 


