
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

 της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Μ. ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗ- Ε.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «CRETAPHARM») 

Αρ.Μ.Α.Ε.56333/70/Β/04/19, αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 77002427000 
 

Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την υπ. αριθμ. 109/6.5.15 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 
3.6.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Ηρακλείου 
Κρήτης και ειδικότερα στα επί της πλατείας Ρωμανού ευρισκόμενα γραφεία της.  
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση στις 17.6.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, στον ίδιο ως άνω χώρο με τα ίδια 
θέματα ΗΔ.  
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 
 

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-
31/12/2014 και των  εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για την ίδια  χρήση. 

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα 
πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014. 

3. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 
4. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2015 
5. ΄Εγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2014 
6. Εκλογή νέου Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού. 
7. Διάφορα - Ανακοινώσεις 

 
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, 
να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία 
απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε 
οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα 
αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του 
Καταστατικού της Εταιρείας. 

 
Ηράκλειο,6.5.2015 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Κασαπάκης Κώστας 

 


