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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
Καηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο ππό ηελ επσλπκία «ΜΗΣΔΡΑ
ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ, ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Ανώνσμη Δηαιρεία», ε νπνία ειήθζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 03/04/2017 θαινύληαη νη Μέηνρνη
ηεο Εηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηνλ θ.λ. 2190/1920 «Πεξί Αλσλύκσλ Εηαηξεηώλ» όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Εηαηξείαο, ζε Εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ηελ 03/05/2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 17:30, ζηελ έδξα ηεο Εηαηξείαο επί ηεο νδνύ
Εξπζξνύ ηαπξνύ 6 ζην Δήκν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, ζην ακθηζέαηξν ηεο Κιηληθήο ΜΗΣΕΡΑ
«Νηθόιανο Λνύξνο» ζην επίπεδν 1 (ηζόγεην), πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ επί ησλ αθόινπζσλ
ζεκάησλ ηεο Ηκεξεζίαο Δηαηάμεσο:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΔΩ
1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2016 θαη
ησλ ζρεηηθώλ Εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ - Λνγηζηώλ.
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2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ από
θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2016.
3. Εθινγή Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2017 θαη θαζνξηζκόο ηεο
ακνηβήο απηώλ.
4. Έγθξηζε ακνηβώλ, απνδεκηώζεσλ θαη παγίσλ εμόδσλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα
ηελ Εηαηξηθή Υξήζε 2016, πξνέγθξηζε γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2017 θαη θαζνξηζκόο αλώηαηνπ
πνζνύ ακνηβήο ηνπο.
5. Παξνρή αδείαο ζε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ελέξγεηα θαη’ επάγγεικα
πξάμεσλ πνπ αλάγνληαη ζηνπο ζθνπνύο ηεο Εηαηξείαο θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Δηνίθεζε θαη
Δηεύζπλζε νκνεηδώλ Εηαηξεηώλ.
6. Έγθξηζε ζπκβάζεσλ θαη’ άξζξν 23Α ηνπ θ.λ. 2190/1920.
7. Έγθξηζε αληηθαηαζηάζεσλ Μειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
8. Εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
9. Μείσζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο
αμίαο θάζε κεηνρήο από 0,60 επξώ ζε 0,35 επξώ γηα θάιπςε κέξνπο ησλ δεκηώλ
παξειζνπζώλ ρξήζεσλ. Αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο
Εηαηξείαο.
10. Αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 4.550.000 επξώ
κε θαηαβνιή κεηξεηώλ ή/θαη θεθαιαηνπνίεζε απαηηήζεσλ θαη έθδνζε 13.000.000 λέσλ
κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο 0,35 επξώ εθάζηεο. Αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο.
11. Λνηπά ζέκαηα - αλαθνηλώζεηο.
Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα
θαηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζηελ Εηαηξεία ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ ή ζε
νπνηαδήπνηε από ηηο αλαγλσξηζκέλεο Αλώλπκεο Σξαπεδηθέο Εηαηξείεο ζηελ Ειιάδα. Οη
απνδείμεηο θαηαζέζεσο ησλ κεηνρώλ θαζώο θαη ηα έγγξαθα πιεξεμνπζηόηεηαο ησλ
αληηπξνζώπσλ ησλ Μεηόρσλ, πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο πέληε (5) εκέξεο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπγθιήζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαηηνύκελεο εθ ηνπ Νόκνπ απαξηίαο γηα ηε ιήςε απόθαζεο ζε
νπνηνδήπνηε από ηα ζέκαηα ηεο Ηκεξεζίαο Δηαηάμεσο, ε ηπρόλ Α΄ Επαλαιεπηηθή Σαθηηθή
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Γεληθή πλέιεπζε ζα ζπλέιζεη ηελ 19/05/2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 17:30, ζηνλ ίδην
ρώξν.
Μαρούζι, 03/04/2017
Ο Πρόεδρος ηοσ Γ..
Γεώργιος Πολίηης
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