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  Καλούνται οι  Μέτοχοι της  Ανωνύμου  Εταιρείας  "ΔΟΥΡΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε."  σε  Τακτική 

Γενική Συνέλευση,  την  26η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα  11:00' π.μ., στα 

γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πάτρα  Μαραγκοπούλου  80,  προς  συζήτηση 

και  λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.  της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017), με τις 

επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -

Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017. 

3. Έγκριση καταβληθέντων  μισθών και αμοιβών σε ορισμένα μέλη  του Διοικητικού 

Συμβουλίου της χρήσης 2017 και προέγκριση ανώτατου ορίου αυτών που θα 

καταβληθούν στη χρήση 2018. 

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για 

τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 

και καθορισμός  της αμοιβής τους. 

5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 

περί Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως ισχύει.   

6. Εκλογή μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 

το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.  

7.- Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. 

  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2018 δικαιούται να συμμετέχει και 

να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία 

του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (η οποία είναι ο φορέας κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας 

μας) κατά την ημερομηνία της Πέμπτης 21ης Ιουνίου 2018  (Ημερομηνία 

Καταγραφής), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την 

ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την ημερομηνία καταγραφής γίνεται με την 

προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά με απευθείας 

ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ., εφ’ όσον τούτο ζητηθεί 

από τους ενδιαφερόμενους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική 



πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει, επί αποδείξει 

παραλαβής, στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 23/06/2018. Στην προθεσμία αυτή 

οφείλουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, επί αποδείξει παραλαβής, στην 

εταιρεία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων.     

Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, 

καθώς και το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, των εγγράφων, των σχεδίων 

αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 

27 Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.dur.gr). Από 

την ίδια ημερομηνία, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των 

ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της του τμήματος εξυπηρέτησης μετόχων της 

εταιρείας στη διεύθυνση Μαραγκοπούλου 80, Τ.Κ. 26 331 – Πάτρα, τηλέφωνο 2610-

275518.  

 

 

Πάτρα  24 Μαΐου 2018 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


