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ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 058833904000  ΑΦΜ: 999306984 

ΤΗΛ:210 5573450  FAX: 210 5573455 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «GLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ομόφωνη απόφαση, ληφθείσα κατά την 
συνεδρίασή του της  1ης Ιουλίου 2018, καλεί τους μετόχους της εταιρείας 
σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της 
εβδομάδος Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, που 
βρίσκονται στο Περιστέρι, επί της οδού Λ. Κηφισού 38, με τα παρακάτω 
θέματα ημερησίας διατάξεως: 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 
1) Διαπίστωση απαρτίας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνελεύσεως. 
3) Εκλογή δύο (2) ψηφολεκτών. 

4) Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή διαχειριστικής 
έκθεσης πεπραγμένων για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2017-
31/12/2017. 

5) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την 
διαχειριστική περίοδο 01/01/2017 - 31/12/2017, ήτοι του ισολογισμού, 
της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης 
αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, καθώς και των σχετικών 
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.  

      6) Παρουσίαση έλεγχου των λογιστών για την χρήση του 2017.  
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7) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των Ελεγκτών και του Λογιστή από 
κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής 
περιόδου 01/01/2017 - 31/12/2017. 

8) Έγκριση χορήγησης αμοιβών και ποσοστών Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2018 - 31/12/2018, 
σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας. 
9) Ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα διαχείρισης ζημιών, e-glassfit με 
Web διαδικασίες. 

10) Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), 
από την NETBULL σε συνέχεια της συμφωνίας μας με την πλέον 
εξειδικευμένη εταιρεία του χώρου. 

11) Ενημέρωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και για τους 
νέους μέτοχους. 

 12) Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της χρήσης  1ου εξαμήνου 
2018. Σενάρια ανάπτυξης εταιρείας. 

              13) Λοιπά θέματα. 

----------------- 

Οι κκ. Μέτοχοι και οι πληρεξούσιοι αυτών (άρθρο 20 παρ. 2), που 
δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προαναφερόμενη 
Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και 
τον Κ.Ν.2190/1920, να καταθέσουν τους  τίτλους των μετοχών στο ταμείο 
της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε 
οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, και να υποβάλουν 
τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο 
αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, ήτοι έως την Τρίτη 04-09-2018 και ώρα 16:00. 
Η θεώρηση των εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης πληρεξουσίων μπορεί 
να γίνει από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της 
εταιρείας. 

Περιστέρι, 04-07-2018 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ 


