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                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

  Της α.ε «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ-TOURS Α.Ε.» 

 

         Σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο καλεί τους Μετόχους της α.ε. µε την επωνυµία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ 

Ν. Καβάλας-Μονοπρόσωπη Ανώνυµη Εταιρία Τουριστικού Τοµέα» που 

εδρεύει στην Καβάλα, σε τακτική γενική συνέλευση την δεκάτη ενάτη (19η) 

Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.µ στα γραφεία της Εταιρίας 

που βρίσκονται στην Καβάλα, στην οδό Μητροπολίτου Καβάλας 

Χρυσοστόµου 4, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα 

ηµερήσιας διάταξης : 

 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης  

    1/1/2014 µέχρι 31/12/2014 µαζί µε τις  εκθέσεις του ∆ιοικητικού 

     Συµβουλίου και  του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή πάνω σ’ αυτές . 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ελεγκτή από  

     κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 1/1/2014 µέχρι  

     31/12/2014.  

3.  Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωµατικού Ελεγκτή για  

     την τρέχουσα χρήση 1/1/2015 µέχρι 31/12/2015 και καθορισµός της  

       αµοιβής του.    

      

       Κάθε µέτοχος που επιθυµεί να µετάσχει στην ετήσια τακτική γενική 

συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις µετοχές του στο ταµείο της Εταιρίας ή στο 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα 

της Εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και 

τα τυχόντα έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταµείο της εταιρίας, πέντε (5) 



τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία συγκλήσεως της τακτικής γενικής 

συνέλευσης. 

Παρουσίες για διαπίστωση της απαρτίας από 09.00 π.µ. µέχρι 10.00 π.µ. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απαρτία πριν τις 10.00 π.µ., η συνεδρίαση θα 

αρχίσει από την διαπίστωση της απαρτίας. 

               Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία την 19-6-2015, η Γενική 

Συνέλευση θα επαναληφθεί την µεθεπόµενη εβδοµάδα, την ίδια ηµέρα και 

ώρα, στον ίδιο τόπο και µε τα ίδια θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ήτοι την 3η 

Ιουλίου 2015, χωρίς νέα πρόσκληση των µετόχων. 

        Η πρόσκληση αυτή ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση 

της 3ης Ιουλίου 2015.   

       
       ΚΑΒΑΛΑ  16- 5- 2015 
 
              ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 


