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ΠΡΟΣΚΛΙΙΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατüπιν αποφÜσεωò του Διοικητικοý Συμβουλßου που πÜρθηκε ψ
την υπ αριθμ.07-02113-0º-2020 ΣυνεδρßασÞ του και σýμφωνα ψ το
Νüμο και το Καταστατικü, καλοýνται οι ΜÝτοχοι τηò εταιρεßαò
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΔΟΣ ΑΕ ΤΗΔΕΙυΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με
διακρ.τßτλο 2D GROLP ΑΕ σε ΕτÞσια ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση που
θα γßνει την 6η Αυγοýστου 2020, ημÝρα ΠÝμπτη και þρα 09:00 π.μ στα

γραφεßα τηò Ýδραò πlò εταιρεßαò που βρßσκονται στο Αρκαδικü του
ΔÞμου ΔρÜμαò επß τηò οδοý Παγγαßου 36 για να αποφασßσουν επß των
κÜτωθι θεμÜτων τηò ηψρÞσιαò διατÜξεωò:

l. Υποβολτ1 και Ýγκριση των ΕτÞσιων Οικονομικþν ΚαταστÜσεων

Þò Ι2η' χρÞσηò 1ΙlΙ2OΙ9- 3ΙΙ12Ι20|9 και ειδικüτερα του
ισολογισμοý μετÜ τηò κατÜστασηò του Λογ/μοý ΑποτελεσμÜτων
τÞò 12ηò χρÞσηò |ΙlΙ20|9- 3|Ιl2Ι2OΙ9 και του προσαρπ]ματοò

μετÜ τηò σχετικÞò εκθÝσεωò του Δ.Σ.
2. ¸γκριση τηò συνολικÞò διαχεßρισηò τηò εταιρεßαò απü τα μÝλη του

Διοικητικοý Συμβουλßου τηò χρÞσηò Ι/lΙ - 3|Ι|2/201'9,
3. ¸γκριση διανομÞò κερδþν τηò περιüδου 1ΙlΙ201ι9-3ΙΙlι2Ι19.
4, ΕκλογÞ ελεγκτþν για την χρÞση 2020 και καθορισμü τηò αμοιβÞò

τουò.
5. ΕιημÝρωση μετüχου/ων τηò μειοψηφßαò για θÝματα που αφοροýν

το αρ.9 παρ.6 του καταστατικοý.

Αν για οιοδÞποτε λüγο βασιζüμενο στο νüμο και το καταστατικü
αναβληθεß η λÞψη αποφÜσεων στην αρχικÜ ορισθεßσα ΕτÞσια Τακτικτ1
ΓενικÞ ΣυνÝλευση τηò 06Ι08Ι2020,το Δ.Σ. με τη παροýσα πρüσκληση
καλεß τουò μετüχουò τηò Εταιρßαò σε ΕπαναληπτικÞ ΤακτικÞ ΓενικÞ
ΣυνÝλευση την 20η Αυγοýστου 2020, ημÝρα ΠÝμπτη και þρα Ι0.00 μ.μ.
στα γραφεßα τηò Ýδραò τηò Α.Ε στην οδü Παγγαßου 36 στο Αρκαδικü
ΔρÜμαò.

Σελßδα ß απü 2



¼σοι απü τουò μετüχουò θÝλουν να πÜρουν μÝροò στην ΓενικÞ
ΣυνÝλευση παρακαλοýνται να καταθÝσσυν τιò μετοχÝò τουò στην Ýδρα
τηò εταιρεßαò στα γραφεßα τηò και να προσκομßσσυν τα αποδεικτικÜ
καταθÝσεων δýο τουλτßμστον ηφρεò πριν απü την ΓενικÞ ΣυνÝßευση.

ΔΡΑΜΑ Ι3/0ºι2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΑΝΠΓΡΟΕΔΡΟΣ Το ΜΕΛοΣ
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