
 
 
 

                              
 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

 

Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 

 «Organizer Stores Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού & ∆ιακόσµησης Επαγγελµατικών Χώρων» 

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

   Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. : 44945207000  

___________________________ 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Organizer Stores 

Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού & ∆ιακόσµησης Επαγγελµατικών Χώρων» 

(εφεξής για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία»), καλεί σύµφωνα µε τον νόµο και το 

Καταστατικό τους κ.κ. µετόχους της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 

29η Ιουνίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 µ.µ, στα γραφεία της έδρας της 

Εταιρείας που ευρίσκονται στη Μεταµόρφωση Αττικής, στα γραφεία της εταιρείας στην 

έδρα της επί οδού Ναυπλίου 8α στην Μεταµόρφωση Αττικής, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 

Πρόσκληση 

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

 
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της  12ης χρήσης 

(01.01.2017-31.12.2017), της  κατάστασης  οικονοµικής θέσης , της  κατάστασης  

συνολικού εισοδήµατος, της  κατάστασης  µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και της  

κατάστασης  ταµειακών ροών της χρήσεως και τις Αναλύσεις αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων όπως επίσης  και της σχετικής εκθέσεως του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για 

την δέκατη χρήση που έκλεισε την 31ην ∆εκεµβρίου 2017. 

3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη αποζηµιώσεως για την  χρήση 01.1.2017 - 31.12.2017. 

4. Έγκριση διάθεσης και διανοµής κερδών . 

5. Παροχή αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για διενέργεια εµπορικών 

πράξεων και συµµετοχής των σε άλλες εταιρείες. 

6. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωµατικού για την χρήση από 1ης 

Ιανουαρίου 2018 έως 31ην ∆εκεµβρίου 2018  και καθορισµός αµοιβών αυτών.  

7. Έγκριση Αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παρέχουν 

υπηρεσίες στην Εταιρεία και κατεβλήθησαν στο έτος 2017 και προέγκριση και 

καθορισµός αµοιβής των µελών του διοικητικού συµβουλίου για το έτος 2018  

που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία. 

8. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις. 

Κάθε µέτοχος για να  µετάσχει  στην Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τον νόµο και το 

καταστατικό της εταιρείας, οφείλει να καταθέσει τις Μετοχές του σε οποιαδήποτε Ελληνική 

Τραπεζική Ανώνυµη  Εταιρεία η στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων η στο Ταµείο 

της Εταιρείας πέντε µέρες τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία για την Γενική 

Συνέλευση, απόδειξη της κατάθεσης των Μετοχών του. 

                                                                                                                    Μεταµόρφωση , 23 Απριλίου 2018 
                                                                                                                           Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 


