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Σφμφωνα με το Νόμο και το καταςτατικό τθσ εταιρείασ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο καλεί τουσ 
κ.κ μετόχουσ τθσ ανωνφμου εταιρείασ Κ.ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε, ςε τακτικι Γενικι Συνζλευςθ, τθν 18η 
Αυγοφστου 2021 θμζρα Σετάρτη και ϊρα 16:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στη Ράξα 
Σρικάλων για ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα εξισ κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξισ: 
 

ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
Θζμα 1: Υποβολι και ζγκριςθ (του Ιςολογιςμοφ χριςθσ 2019) των αναμορφωμζνων 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων χριςθσ 2019 μετά των επ' αυτϊν ζκκεςθσ διαχείριςθσ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Θζμα 2:  Ζγκριςθ ςυνολικισ διαχείριςθσ και απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα τθσ χριςθσ 2019. 
Θζμα 3: Ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ των κερδϊν τθσ χριςθσ 2019. 
Θζμα 4: Υποβολι και ζγκριςθ (του Ιςολογιςμοφ χριςθσ 2020) των 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων χριςθσ 2020 μετά τθσ επ' αυτϊν ζκκεςθσ διαχείριςθσ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Θζμα 5: Ζγκριςθ ςυνολικισ διαχείριςθσ και απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα τθσ χριςθσ 2020. 
Θζμα 6: Ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ των κερδϊν τθσ χριςθσ 2020. 
Θζμα 7: Οριςμόσ νζου ορκωτοφ λογιςτι ςε αντικατάςταςθ του κ. Πιτζλθ για τον 
μερικό ζλεγχο των παραςτατικϊν τθσ χριςθσ 2019 που καταχωρίςκθκαν ςτα λογιςτικά 
αρχεία τθσ εταιρείασ και για τα οποία ηθτοφνται διευκρινιςεισ από τουσ μετόχουσ. 
Θζμα 8: Δζςμευςθ αποκεματικοφ από φορολογθκζντα αποτελζςματα εισ νζον ζωσ 
οκτακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ (850.000) για τθν κάλυψθ ιδίασ ςυμμετοχισ ςτο πλαίςιο 
του κατά το Νόμο 3908/2011 επενδυτικοφ ςχεδίου που υλοποιείται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 
ζδρασ τθσ εταιρείασ. 
Θζμα 9: Αμοιβζσ μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
 
 
Κάκε μζτοχοσ που ζχει και αποδεικνφει τθν ιδιότθτα αυτι με κάκε νόμιμο μζςο, και πάντωσ  
με βάςθ τα βιβλία και αρχεία που τθροφνται από τθν εταιρεία, καλείται να μετάςχει και να 
αςκιςει τα δικαιϊματά του ςτθν τακτικι Γενικι Συνζλευςθ με φυςικι παρουςία. Οι μζτοχοι 
που επικυμοφν να μετάςχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, αυτοπροςϊπωσ ι και δια 
αντιπροςϊπου τουσ, οφείλουν να κατακζςουν τισ μετοχζσ τουσ ςτο ταμείο τθσ εταιρείασ, ι 
ςε οποιαδιποτε Τράπεηα  ςτθν Ελλάδα και ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ. Τα ςχετικά ζγγραφα 
των μετοχϊν κακϊσ και τα ζγγραφα με τα οποία νομιμοποιοφνται οι τυχόν αντιπρόςωποι 
των μετόχων πρζπει να κατατεκοφν ςτο ταμείο τθσ εταιρείασ πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ 
πριν από τθν άνω οριηόμενθ θμερομθνία για ςυνεδρίαςθ  τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 
 

Ράξα Σρικάλων 13 Ιουλίου 2021 
Για την εταιρεία 

Ο Πρόεδρος του Δ. και Δ/νων φμβουλος 
Κωνσταντίνος Γ. Σσιλιλής 

 


