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       Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία “ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ”η 

οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 11ης Ioυλίου 2019, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το 

Καταστατικό της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική  Γενική Συνέλευση την 2η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού 

Αριστοτέλους αρ. 95 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας 

διατάξεως: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων  της εταιρικής 

χρήσεως 1/1/2018 - 31/12/2018 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Ελεγκτών  

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης  (01/01/2018 - 31/12/2018). 

3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την 

τρέχουσα χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής των. 

4. Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 

και έγκριση αυτής. 

5.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην 

χρήση 2018 και έγκριση νέων για την χρήση 2019 

6. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ 

προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη 

του άρθρου 183 του ως άνω νόμου. 

7. Συνδρομή άρθρου 119 παρ.4 ν. 4548/2018-Λύση της Εταιρείας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

8. Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις.   

           

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία 

ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: 



Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα άνω Τακτική Γενική Συνέλευση 

οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές που 

κατέχουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν 

τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία 

της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης 
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