
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ  

«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» 
ΑΡ.ΜΑΕ : 39441/70/Β/97/58. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 077112727000 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της 

εταιρείας καλούνται οι κ.κ µέτοχοι της εταιρείας «Συνεργαζόµενα Καταστήµατα Φαιστός Α.Ε.Β.Ε.» σε  

Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η     Αυγούστου 2020 ηµέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.µ. στην έδρα 

της εταιρίας µας ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης οδός Ρ’, για την λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων:      

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της 

31.12.2019 µετά των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών 

Ελεγκτών.  

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διαχειριστική χρήση 2019, 

κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική  

χρήση 2018  κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018. 

    3.Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και 

φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2019 και καθορισµός της αµοιβής τους. 

    4. Έγκριση πιστωτικής πολιτικής Φαιστός. 

    5. Λοιπά θέµατα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις. 

Στη Συνέλευση , η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα µέλη της. έχουν 

δικαίωµα να λάβουν µέρος και να ψηφίσουν όλοι οι µέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο 

σύµφωνα µε τις οδηγίες οι οποίες παρατίθενται κατωτέρω: 

∆ιαδικασία συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγµατικό χρόνο 

µέσω τηλεδιάσκεψης: 

Προκειµένου οι µέτοχοι να συµµετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης 

Αυγούστου 2020 ή την τυχόν Επαναληπτική της που θα πραγµατοποιηθούν από απόσταση σε 

πραγµατικό χρόνο µέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται email για την 

συµµετοχή τους στο οποίο θα τους σταλούν οι σχετικοί σύνδεσµοι. Για την πρόσβαση στην 

ηλεκτρονική πλατφόρµα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, µε 

εγκατεστηµένη εφαρµογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο 

διαδίκτυο (internet). Οι µέτοχοι µπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες µε την 

γραµµατεία της εταιρείας, µέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@faistos.gr ή τηλεφωνικά, 

καθηµερινά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2810-380160. Οι µέτοχοι που θα 

συµµετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγµατικό χρόνο, λαµβάνονται υπόψη 

για το σχηµατισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα µπορούν να ασκούν αποτελεσµατικά τα 

δικαιώµατά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι οι µέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα:  



α) να παρακολουθούν µε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά µέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, 

β) να λαµβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της 

Γενικής Συνέλευσης  

γ) να ψηφίζουν σε πραγµατικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης,  

δ) να λαµβάνουν ενηµέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.  

 Για τη συµµετοχή του µετόχου µέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2020 

ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγµατικό χρόνο µέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη 

συµµετοχή του µετόχου µέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεµάτων της Γενικής 

Συνέλευσης, που θα διεξαχθεί , ο µέτοχος ή ο θεµατοφύλακάς του µπορεί να διορίζει µέχρι έναν (1) 

αντιπρόσωπο, ο διορισµός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν 

από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο µέχρι τις 09:00 π.µ. της 

28ης Αυγούστου 2020. Η Εταιρεία διαθέτει σχετικό έντυπο για το διορισµό πληρεξουσίου - 

αντιπροσώπου για τη συµµετοχή και ψήφο στη Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου  2020 από 

απόσταση σε πραγµατικό χρόνο µέσω τηλεδιάσκεψης, το οποίο είναι διαθέσιµο στους µετόχους σε 

έγχαρτη µορφή στη γραµµατεία της Εταιρείας στην έδρα της εταιρείας και σε ηλεκτρονική µορφή στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας www.faistos.gr . Το έντυπο κατατίθεται συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο 

στη γραµµατεία της εταιρείας στην έδρα της εταιρείας ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση info@faistos.gr , τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την 

ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι µέχρι την 28η Αυγούστου  2020 και ώρα 09:00 

πµ. Ο µέτοχος καλείται να µεριµνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου 

διορισµού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία στη γραµµατεία αυτής, ή στο e-mail: 

info@faistos.gr . 

Σε περίπτωση µη επίτευξης της προβλεπόµενης εκ του νόµου απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίαση και 

λήψη απόφασης επί ορισµένων ή όλων των ανωτέρω θεµάτων ηµερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα 

λάβει χώρα, χωρίς τη δηµοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 

την 6η Σεπτεµβρίου 2020 ηµέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.µ. στην έδρα της εταιρίας 

µας ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης οδός Ρ’.  

 

Ηράκλειο , 07 Αυγούστου  2020 

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. 

Μπαγορδάκης Κωνσταντίνος 


