
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «∆ΟÏΡΑΝΗ Α.Ε.» 
Αρ. Μ.Α.Ε. : 38718/55/B/97/09 

**************** 
Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί 

τους µετόχους της εταιρείας µε την επωνυµία «∆ΟÏΡΑΝΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση, 

την 29h Ιουνίου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.µ. στην έδρα της Εταιρείας στο 

Σταυροχώρι Κιλκίς, , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα:: 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 

από 1.1.2017 έως 31.12.2017 µετά από ανάγνωση των εκθέσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των Ελεγκτών.  
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 2017 

3. Λήψη απόφασης για µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2017, λόγω σωρευµένων 
ζηµιών.  

4. ∆ιορισµός ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη 

χρήση 2018 και καθορισµός αµοιβής τους. Ως ελεγκτές για την χρήση που λήγει 31 
∆εκεµβρίου 2018 προτείνεται η Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών KSi Greece 

µέλος της Morison & KS International, Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεµετής, 151 15 

Μαρούσι µε αριθµό µητρώο ΣΟΕΛ 171. Ως Τακτικός Ελεγκτής προτείνεται ο κύριος 
∆ηµήτριος Παπάζης, ΑΜ ΣΟΕΛ 22381 και ως Αναπληρωµατικός Ελεγκτής ο κύριος 

Γεώργιος Νίκου, ΑΜ 21841. Η αµοιβή τους θα καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 8 

του Ν. 3919/2011. 
5. Προέγκριση αµοιβών προς µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρονική περίοδο 

από 1.1.2018 έως 31.12.2018.  

6. Λήψη αποφάσεων για αναφορικά µε τη µη συµµόρφωση της εταιρείας µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 47 & 48 του ΚΝ 2190 / 1920 που αφορούν το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων το οποίο λόγω σωρευµένων ζηµιών είναι µικρότερο από το 50% του 

µετοχικού κεφαλαίου. Στη χρήση 2017, ελήφθησαν αποφάσεις αναφορικά µε την 
ορθότερη απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. καθώς σηµαντικό 

ύψος των σωρευµένων ζηµιών προερχόταν από υψηλές αποσβέσεις οι οποίες στο 

παρελθόν υπολογίστηκαν µε τη χρήση των φορολογικών συντελεστών αποσβέσεων 
και όχι των πραγµατικών συντελεστών αποσβέσεων που αντιστοιχούν στα έτη 

ωφέλιµης ζωής των παγίων. Για το λόγο αυτό τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία επανεκτιµήθηκαν σε τρέχουσες τιµές (στην εύλογη αξίας της γης, των 
κτιρίων και του µηχανολογικού εξοπλισµού) καθώς είναι προφανές από τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των προηγούµενων χρήσεων, ότι οι αξίες αυτές 

απεικονίζονταν σηµαντικά «υποτιµηµένες». Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω τα ίδια 
κεφάλαια της Εταιρείας απεικονίζονται πλέον σηµαντικά βελτιωµένα στις οικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσης 2017. Ωστόσο, η Εταιρεία εξακολουθεί να µη βρίσκεται σε 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρ 47 και 48 του ΚΝ 2190/1920. Παρά το γεγονός 
ότι στη χρήση 2018 αναµένεται σηµαντική βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών 

επιδόσεων της Εταιρείας µε αναµενόµενη αντίστοιχη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων 

κατά το τέλος του τρέχοντος έτους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την 
υιοθέτηση των εξής περαιτέρω µέτρων: α) την επανεξέταση των τιµών πωλήσεων 

των προϊόντων β) τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε µείωση της 

ονοµαστικής αξίας της µετοχής και ισόποσο συµψηφισµό ζηµιών προηγούµενων 
χρήσεων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται τη λήψη εξουσιοδότησης από τη Γενική 
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Συνέλευση των µετόχων για τον καθορισµό του ύψους της 

µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου.  

Στη συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε 

αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Όσοι από τους Μετόχους επιθυµούν να µετάσχουν 
στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τον τίτλο των µετοχών τους στο ταµείο της 

Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της ηµεδαπής και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα 

πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν από την παραπάνω οριζόµενη ηµεροµηνία για τη σύγκληση 
της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

 
Σταυροχώρι Κιλκίς, 08 Ιουνίου 2018  

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 

Ο Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

Παπαζηλάκης Πασχάλης 
 
 
 

 

 


