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Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της 18ης Αυγούστου 2022 και σύµφωνα µε τον νόµο 

και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι  κ.κ. µέτοχοι της Εταιρείας, µε την επωνυµία 

«ΘΗΣΕΑΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε 

Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεµβρίου 2022, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:30, σε 

κατάλληλα διαµορφωµένη αίθουσα του Κέντρου Αποθεραπείας –Αποκατάστασης, επί της Λεωφ. 

Συγγρού 202, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων της 

ηµερήσιας διάταξης: 

Θέµα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων, του 

λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης, της κατάστασης ταµειακών ροών, του πίνακα 

προσαρµογών της καθαρής θέσης και των σηµειώσεων των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 01.01.2021 

έως 31.12.2021, µετά από προηγούµενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού 

Συµβουλίου και των Ελεγκτών και της διαθέσεως αποτελεσµάτων. 

Θέµα 2ο: Απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από 

κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τη χρήση που έληξε την 31-12-2021. 

Θέµα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ελεγκτή από το Σώµα 

Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για την χρήση 01-01-2022 έως 31-12-2022 και 

καθορισµός αµοιβής των. 

Θέµα 4ο: Ενηµέρωση Μετόχων επί της πορείας της µέχρι τώρα λειτουργίας του 

Κέντρου και των διαφαινόµενων προοπτικών. 

Θέµα 5ο: Λοιπά θέµατα – Ανακοινώσεις. 

 

Στην Συνέλευση δικαιούνται να συµµετάσχουν όλοι οι κ.κ Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε µε 
αντιπρόσωπο. 

Όσοι από τους κ.κ Μετόχους έχουν υπογράψει σύµβαση ενεχύρασης των µετοχών τους, είτε στο 
πλαίσιο του συναφθέντος Οµολογιακού Δανείου είτε άλλως και επιθυµούν να συµµετάσχουν στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να ακολουθήσουν τη νόµιµη διαδικασία που προβλέπει η 
οικεία σύµβαση ενεχύρασης των µετοχών. 

Όσοι από τους λοιπούς κ.κ Μετόχους επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

οφείλουν να καταθέσουν τις µετοχές τους, στο Ταµείο της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 202, 

Καλλιθέα, τηλ. 214-1006019) ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε 

Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες 

πριν από την άνω αναφερόµενη ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

Οι αποδείξεις καταθέσεως των µετοχών και τα έγγραφα νοµιµοποιήσεως των αντιπροσώπων των 

µετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία, µέσα στην ίδια παραπάνω ηµεροµηνία, ήτοι πέντε 

(5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την άνω αναφερόµενη ηµεροµηνία της Γενικής 

Συνέλευσης. 
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Επίσης οµόφωνα και παµψηφεί αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο ότι σε περίπτωση µη 
επίτευξης της αναγκαίας απαρτίας κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, η νέα επαναληπτική συνεδρίαση 
να λάβει χώρα την 16η Σεπτεµβρίου 2022, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, στον ανωτέρω τόπο, 
ήτοι στην έδρα της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 202, στη Καλλιθέα Αττικής, χωρίς τη 
δηµοσίευση νέας πρόσκλησης.     
 

Αντιπροσώπευση µετόχου που έχει δικαίωµα συµµετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από 

οποιονδήποτε, µέτοχο ή µη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην Εταιρεία και µε 

απλή επιστολή ή τηλεγράφηµα. 

 

  

Καλλιθέα  18/08/2022 

 Το Διοικητικό Συµβούλιο 


