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Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξίαο «The Art of Comedy Καιιηηερληθέο 

Παξαγσγέο Α.Δ» ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζή ηνπ ζήκεξα ηελ 3ε  Ινπλίνπ  2016 

εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 16.00 ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζην Πεξηζηέξη 

Αηηηθήο επί ηεο νδνύ Λ. Φηιηθώλ αξ. 86 & Βακβά, θαηόπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ 

Πξνέδξνπ Μάξθνπ εθεξιή.  

 

Σεο ζπλεδξίαζεο πξνήδξεπζε ν θ. Μάξθνο εθεξιήο θαη ηα πξαθηηθά ηήξεζε 

σο γξακκαηέαο ν θ. Αλδξέαο Βιάζζεο. 

 

Παξίζηαλην νη θ.θ. 

1. Μάξθνο εθεξιήο , Πξόεδξνο 

2. Υαξίθιεηα εθεξιή, Αληηπξόεδξνο 

3. Βιάζζεο Αλδξέαο, Μέινο 

 

Παξόλησλ όισλ ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη επνκέλσο ππαξρνύζεο ζύκθσλα κε 

ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο απαξηίαο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

αξρίδεη ηε ζπδήηεζε ηνπ κνλαδηθνύ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. 

 

ΘΔΜΑ: Λήυη απόυασης για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής 

σνέλεσσης τφν μετότφν, πρόσκληση και ορισμός τφν θεμάτφν. 

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπκθσλνύλ ζηε ζπδήηεζε ηνπ σο άλσ 

ζέκαηνο. 

 

Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: Λήςε απόθαζεο γηα ηε ζύγθιεζε ηεο ηαθηηθήο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ, πξόζθιεζε θαη νξηζκόο ησλ ζεκάησλ 

 

ην ζέκα απηό πήξε ην ιόγν ν Πξόεδξνο ηνπ Γ., θνο Μάξθνο εθεξιήο, ν 

νπνίνο πξνηείλεη ηε ζύγθιεζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ 

ζηηο 31/08/2016 θαη ώξα 16.00 ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο. ηελ εηζήγεζή ηνπ 

πξνηείλεη  λα πεξηιεθζνύλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηα αθόινπζα ζέκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηαθηηθή 

αξκνδηόηεηά ηεο: 

  

1. Τπνβνιή θαη αθξόαζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

ησλ ειεγθηώλ επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

δσδέθαηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο από 01/01/2015 έσο 31/12/2015. 

2.  Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξηθήο ρξήζεσο από 01/01/2015 έσο 31/12/2015 κεηά ησλ επ’ απηώλ 

εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ. 



3. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ 

από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο  επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηεο δηαρεηξίζεσο ηεο σο άλσ ρξήζεο. 

4. Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ ειεγθηώλ γηα ηε ρξήζε από 

1/1/2016 έσο 31/12/2016 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 

5. Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο. 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  απνδέρεηαη ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, απνθαζίδεη νκόθσλα θαη πακςεθεί ηε ζύγθιεζε 

ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο ηελ 31/08/2016, 

εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 16.00 ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζην Πεξηζηέξη Αηηηθήο 

επί ηεο νδνύ Λ. Φηιηθώλ αξ. 86 & Βακβά, θαη θαηαξηίδεη ηελ πξόζθιεζε ηεο 

ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο σο εμήο: 

 

«The Art of Comedy Καιιηηερληθέο Παξαγσγέο Α.Δ.»  

ΑΡ.Μ.Α.Δ. 53165/01/Β/02/427(05) 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ 

ΜΔΣΟΥΩΝ 

Καηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο θαη ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 27 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο, θαινύληαη νη θ.θ. Μέηνρνη ζε ηαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε ηελ 31
ε
 Απγνύζηνπ 2016 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 16.00 ζηα 

γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζην Πεξηζηέξη Αηηηθήο, Λ. Φηιηθώλ αξ. 86 & Βακβά, γηα 

ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο: 

1. Τπνβνιή θαη αθξόαζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

ησλ ειεγθηώλ επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο δέθαηεο 

εηαηξηθήο ρξήζεσο από 01/01/2015 έσο 31/12/2015. 

2.  Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξηθήο ρξήζεσο από 01/01/2015 έσο 31/12/2015 κεηά ησλ επ’ απηώλ 

εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ. 

3. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ 

από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο  επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηεο δηαρεηξίζεσο ηεο σο άλσ ρξήζεο. 

4. Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ ειεγθηώλ γηα ηε ρξήζε από 

1/1/2016 έσο 31/12/2016 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 

5. Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο 

Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη 

ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό λα θαηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζην ηακείν ηεο 

εηαηξείαο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε ζηελ 

Διιάδα Αλώλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξεία θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά 

απνδεηθηηθά έγγξαθα ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηε 

Γεληθή πλέιεπζε 

Πεξηζηέξη, 4 Ινπλίνπ 2016 

ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 
 



 

Γεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε, ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηε 

ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..  Ο Αληηπξόεδξνο   Σν Μέινο 

 

 


