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ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 

«ΡΕΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 

  ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62212/01ΝΣ/Β/07/7708) 

Ε ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

 

Με τθν από 26.04.2013 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και ςφμφωνα 

με τα άρκρα 9, 10, 11, 12, 13 και επομ. του Καταςτατικοφ και το Ν. 2190/1920 όπωσ 

τροποποιθκείσ ιςχφει 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΙ  

  

Οι Μζτοχοι τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία «ΡΕΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – 

ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ςε Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθν 25.05.2013, θμζρα τθσ εβδομάδασ 

άββατο και ϊρα 11:00 π.μ. και ςε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ τθσ νομίμου απαρτίασ 

τθν 08.06.2013, θμζρα τθσ εβδομάδασ άββατο και ϊρα 11:00 π.μ. ςε Αϋ 

Επαναλθπτικι Γενικι υνζλευςθ και ςε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ απαρτίασ τθν 

22.06.2013, θμζρα τθσ εβδομάδασ άββατο και ϊρα 11:00 π.μ. ςε Βϋ Επαναλθπτικι 

Γενικι υνζλευςθ, ςτθν αίκουςα του 7ου ορόφου τθσ Κλινικισ ΡΕΑ, Λεωφόροσ 

υγγροφ 383 και Πεντζλθσ 17, Παλαιό Φάλθρο, προσ ςυηιτθςθ και λιψθ 

αποφάςεων επί των παρακάτω κεμάτων τθσ θμερθςίασ διάταξθσ: 

 

1. Yποβολι και ζγκριςθ τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου για τα πεπραγμζνα τθσ εταιρικισ χριςεωσ από 01.01.2012 

μζχρι 31.12.2012. 

2. Τποβολι και ζγκριςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων (ιςολογιςμόσ, 

αποτελζςματα ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.) και τθσ Ζκκεςθσ του ορκωτοφ 

Ελεγκτι-Λογιςτι για τθν εταιρικι χριςθ από 01.01.2012 μζχρι 

31.12.2012. 

3. Απαλλαγι των Μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και του ορκωτοφ 

Ελεγκτι – Λογιςτι από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα 

τθσ εταιρικισ χριςεωσ από 01.01.2012 μζχρι 31.12.2012. 
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4. Ζγκριςθ αμοιβισ του ορκωτοφ Ελεγκτι-Λογιςτι για τθ διενζργεια του 

ελζγχου τθσ εταιρικισ χριςεωσ από 01.01.2012 μζχρι 31.12.2012. 

5. Εκλογι τακτικοφ και αναπλθρωματικοφ ορκωτοφ Ελεγκτι-Λογιςτι για 

τθν εταιρικι χριςθ 2013 και ζγκριςθ τθσ αμοιβισ του. 

6. Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρίασ με κεφαλαιοποίθςθ 

διαφοράσ από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο και δωρεάν διάκεςθ των 

αντίςτοιχων μετοχϊν ςτουσ μετόχουσ τθσ εταιρίασ. 

7. Σροποποίθςθ του άρκρου 5 του Καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ (περί 

Μετοχικοφ Κεφαλαίου). 

8. Σροποποίθςθ του άρκρου 7 παρ. 8 του Καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ (περί 

Απόκτθςθσ Μετοχϊν). 

9. Σροποποίθςθ του άρκρου 19 παρ. 2 του Καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ (περί 

Εκλογισ Μελϊν Δ..). 

10. Ανάκλθςθ Μζλουσ Δ.. λόγω αντιεταιρικισ ςυμπεριφοράσ του. 

11. Διάφορα Θζματα. 

12.  Ανακοινϊςεισ Δ.. 

 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ, οι Μζτοχοι πρζπει να 

κατακζςουν πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν παραπάνω 

οριςκείςα ςυνεδρίαςθ τθσ υνζλευςθσ, ςτο Σαμείο τθσ εταιρίασ ι ςτο Σαμείο 

Παρακατακθκϊν ι ςε οποιαδιποτε Σραπεηικι εταιρία με ζδρα τθν Ελλάδα, τισ 

μετοχζσ τουσ και να κατακζςουν ςτθν ίδια προκεςμία ςτα γραφεία τθσ εταιρίασ τα 

αποδεικτικά κατακζςεωσ και τα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ των αντιπροςϊπων τουσ. 

 

 

Π. Φάλθρο, 26.04.2013 

Με εντολι του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

Ο Πρόεδροσ του Δ. . 

 

 

Κυριάκοσ Μθτςάκοσ - Μπαρμπαγιάννθσ 


