
                                                                   
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
των µετόχων της Ανώνυµης εταιρίας 

«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νοµού ΚΙΛΚΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Σύµφωνα µε το Ν.4548/2018 και  το καταστατικό της εταιρίας  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε το 

υπ΄ αριθµόν 219/09-08-2021 πρακτικό ∆.Σ καλεί τους µετόχους της Ανωνύµου Εταιρίας 

«Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 , ηµέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17:30 στην αίθουσα του επιµελητηρίου Κιλκίς «Β.Σεργιαννίδης»  στο 

ΚΙΛΚΙΣ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα  εξής θέµατα της ηµερησίας διάταξης : 

                                   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή της εκθέσεως του ∆.Σ. και των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισµού και 

των αποτελεσµάτων χρήσεως για την χρήση 2020. 

2. Απαλλαγή του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την 

χρήση που έληξε 31-12-2020. 

3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2021. 

4. Έγκριση αµοιβών & εξόδων µελών ∆.Σ. που καταβλήθηκαν µέχρι 31/12/2020. 

5. Καθορισµός επιπλέον αριθµού λεωφορείων ∆ηµοσίας Χρήσης και των αντίστοιχων 

αδειών κυκλοφορίας στο όνοµα της εταιρείας που απαιτούνται για την κάλυψη 

µεταφορικών αναγκών υπεραστικής και αστικής συγκοινωνίας. 

6. Ενηµέρωση για τις γραµµές αστικών ΟΣΕΘ. 

7. Αντικατάσταση µέλους ∆.Σ. 

 Στη Γενική Συνέλευση θα τηρηθεί το προβλεπόµενο Υγειονοµικό Πρωτόκολλο. 

 Κάθε µέτοχος που επιθυµεί να µετέχει στη  γενική συνέλευση , οφείλει να έχει καταθέσει τους 
τίτλους των µετοχών του στο ταµείο της εταιρίας ή στο Τ.Π & ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε 
τράπεζα της Ελλάδος και να προσκοµίσει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης . 

 Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να 
αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει ,αποκλειστικά και 
µόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι µέτοχος της εταιρίας , ανιόντες ή κατιόντες τους και µέχρι α 
βαθµού συγγένειας ,σύζυγό τους. 

 Οι αποδείξεις κατάθεσης µετοχών , καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων 
των µετοχών , καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των µετοχών , πρέπει 
να κατατεθούν στο Ταµείο της εταιρίας τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν από την συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης . 

 Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 
αυτού , µπορούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδεια αυτής . 
Όσοι  από  τους  κ.κ.  µέτοχους  επιθυµούν  να  λάβουν µέρος στην  γενική συνέλευση, 

πρέπει να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του καταστατικού. 

Κιλκίς 09-08-2021 

Ο Πρόεδρος ∆Σ 

 

Παναγιώτης Κ. Ανδρεάδης 

  Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 


