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Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ» (εφεξής η 
«Εταιρεία») καλεί τους  μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 
2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη 
Θεσσαλονίκη, επί της Εμπορικής Στοάς Καρφούρ (Carrefour), Ευκαρπία Θεσσαλονίκης,  για 
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: 
 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2017 – 
31.12.2017 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μετά των επ’ αυτών 
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε 
ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2017 – 31/12/2017. 
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση του 2018 και καθορισμός της αμοιβής της. 
4. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 
6. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντικά 
Στελέχη κατ’άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920. 
7. Eιδικά θέματα των άρθρων 47 & 48 του K.N. 2190/1920. 
8. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ’ 
αυτών. 

 
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το 
καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 9η Ιουλίου 2018, ημέραΔευτέρα, ώρα 09 π.μ. στον ίδιο 
ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. 
Σε περίπτωση που και κατά την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η 
απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή 
μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας 
σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα 
Παρασκευή, ώρα 09 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω 
θεμάτων. 
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα 
αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η 
λήψη απόφασης. 
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε 
αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην 
παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την 
ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις 
μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο 



Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να 
υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα 
αντιπροσώπευσης, και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του 
Καταστατικού της Εταιρείας. 
 

Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, 6 Ιουνίου 2018  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 
 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Παναγιώτης Γκότσης 

 


