
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

των µετόχων της Α.Ε. µε την ε̟ωνυµία “ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

 

Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της εταιρείας το ∆.Σ. καλεί τους µετόχους 

της Α.Ε. µε την ε̟ωνυµία “ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο «OXFORD COMPANY A.E.» σε 

τακτική γενική συνέλευση στις 10 Σε̟τεµβρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 

18.30 µ.µ. στην έδρα της εταιρείας ε̟ί της οδού ∆ηµοσθένους 51 στη Μενεµένη για 

συζήτηση και λήψη α̟οφάσεων ε̟ί των ̟αρακάτω θεµάτων ηµερησίας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ 

1. Ανάγνωση της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα ̟ε̟ραγµένα στη 

χρήση  01/01/2020 έως 31/12/2020 και κατάθεση Ισολογισµού της 31/12/2020. 

2. Ανάγνωση της έκθεσης τού ελεγκτή της εταιρίας. 

3.  Έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 

2020 και των σχετικών εκθέσεων του ∆.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών 

4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου και α̟αλλαγή των 

µελών του καθώς και των ελεγκτών α̟ό κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2020. 

5. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός ανα̟ληρωµατικού α̟ό το Σώµα 

Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/01/2021 έως 31/12/2021. 

6. Ε̟ικύρωση της α̟ό 28-02-2020 α̟όφασης  της έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων για 

διανοµή µερίσµατος ̟οσού  466.053,6 €. 

7. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

8. ∆ιάφορες ανακοινώσεις. 

 

Οι κ. κ. µέτοχοι ̟ου θέλουν να ̟άρουν µέρος στην ̟αρα̟άνω Τακτική Γενική 

Συνέλευση, οφείλουν είτε α) τουλάχιστον ̟έντε (5) ηµέρες ̟ριν την ορισθείσα 

ηµεροµηνία συνεδρίασής της να καταθέσουν τις µετοχές τους στο Ταµείο της 

Ε̟ιχείρησης ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή σε ο̟οιαδή̟οτε στην 

Ελλάδα Ανώνυµη Τρα̟εζική Εταιρία ή ε̟ιχείρηση ε̟ενδύσεων ̟ου λειτουργεί στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος και έχει το δικαίωµα να δέχεται τίτλους ̟ρος 



φύλαξη ενώ οι τίτλοι ̟ου θα κατατεθούν δεν θα µ̟ορούν να αναληφθούν ή και να 

εκ̟οιηθούν  ̟ριν α̟ό τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, είτε β) να α̟οδείξουν 

την µετοχική τους ιδιότητα κατά την ηµέρα διεξαγωγής αυτής µε βάση τα στοιχεία 

του βιβλίου των µετόχων ̟ου θα ελέγξει η εταιρεία ή µε βάση ο̟οιοδή̟οτε άλλο 

νοµιµο̟οιητικό έγγραφο ̟ροσκοµίσουν. 

Αντι̟ροσώ̟ευση ή εκ̟ροσώ̟ηση µετόχου ̟ου έχει δικαίωµα συµµετοχής στην 

Συνέλευση είναι δυνατή α̟ό ο̟οιονδή̟οτε µέτοχο ή µη. Α̟οδείξεις κατάθεσης 

µετοχών ό̟ως και τα έγγραφα νοµιµο̟οίησης των αντι̟ροσώ̟ων/εκ̟ροσώ̟ων των 

µετόχων στην ανωτέρω ̟ερί̟τωση (α) ̟ρέ̟ει να κατατίθενται στην εταιρεία  ̟έντε 

τουλάχιστον ηµέρες ̟ριν τη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης.   

                                                                                                  Θεσσαλονίκη, 17.08.2021 

                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 


