
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Των  Μετόχων  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την επωνυμία 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ  ΚΡΗΤΗΣ  Α.Ε. 
σε  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 074006558000 

(Αρ. Μ. ΑΕ 11944/73/Β/86/4) 

     Με  απόφαση  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας, σύμφωνα  με  το Νόμο   

και  το  Καταστατικό , προσκαλούνται   οι  μέτοχοι    σε   Έκτακτη   Γενική  Συνέλευση  την 

29η   Νοεμβρίου  2019,   ημέρα  Παρασκευή  και   ώρα  17.00  στα  γραφεία  της  

Εταιρείας, οδός  Εθν. Βενιζέλου, αριθμ.  40,  Σούδα. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Τροποποίηση των άρθρων  1, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25,26, 

27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36  του καταστατικού προσθήκη νέου άρθρου 17  προς τον 

σκοπό της εναρμόνισής τους με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, αναρίθμηση και 

κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι που είναι κάτοχοι 

κοινών ονομαστικών μετοχών. Οι  μέτοχοι  που  επιθυμούν να  παραστούν  σύμφωνα  με 

τις  διατάξεις  του καταστατικού  στη   Συνέλευση,   πρέπει   να  καταθέσουν   τις  μετοχές  

τους στα γραφεία της Εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε 

οποιαδήποτε  αναγνωρισμένη Τράπεζα λειτουργούσα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε 

(5) ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση, ήτοι έως και την 24η Νοεμβρίου 2019 

και να καταθέσουν, εντός της ίδιας προθεσμίας, στα γραφεία της Εταιρείας τις 

αποδείξεις κατάθεσης. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση 

αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με 

επιστολή ή με τηλεγράφημα, στην περίπτωση όμως αυτή η γνησιότητα της υπογραφής 

θα πρέπει να είναι θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Οι ανήλικοι, οι 

απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, εάν είναι μέτοχοι, παρίστανται δια των νομίμων 

αντιπροσώπων τους. Οι μέτοχοι καλούνται να καταθέσουν τα έγγραφα της 

αντιπροσώπευσής τους, στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν 

από την ορισθείσα συνεδρίαση, ήτοι έως και την 24η Νοεμβρίου 2019. Καλούνται οι κ.κ. 

Μέτοχοι να παραλάβουν εισιτήρια εισόδου στη Γενική Συνέλευση την ημέρα της 

Συνεδρίασης. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία 

ορίζεται ότι Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 6η Δεκεμβρίου 

2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00 στα γραφεία της Εταιρείας. 

 

Σούδα, 25 Σεπτεμβρίου 2019 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 


