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ΑΜ ΓΕΜΗ: 17687415000
ΙΟΝΙΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ –ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ –ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Κατόπιν, τθσ από 4 Δεκεμβρίου 2019 αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ
ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΙΟΝΙΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ –ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ –
ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με ΑΜ ΓΕΜΗ
17687415000 καλοφνται οι μζτοχοι αυτισ ςε ζκτακτθΓενικι υνζλευςθ ςτισ 30
Δεκεμβρίου 2019, θμζρα Δευτζρακαι ϊρα 13.00ςτα γραφεία τθσ ζδρασ τθσ εταιρίασ
οδόσ Αλεξ. Ζάρρα αρ.3- Άρτα με τακατωτζρω κζματα θμεριςιασ διάταξθσ.
Θέματα ημερήσιας Διάταξης:
1. Λιψθ απόφαςθσ για τθν αφξθςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου τθσ εταιρείασκατά
εκατό χιλιάδεσ ευρϊ (100.000,00€) με καταβολι μετρθτϊν και τροποποίθςθ του
άρκρου 5 του καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ περίΜετοχικοφ Κεφαλαίου.
2.Προςαρμογι του καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ ςτισ διατάξεισ του Ν. 4548/2018
«Αναμόρφωςθ του δικαίου των ανωνφμων εταιρειϊν» και του Ν. 4600/2019
«Εκςυγχρονιςμόσ και Αναμόρφωςθ Θεςμικοφ Πλαιςίου Ιδιωτικϊν Κλινικϊν,
φςταςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Τγείασ, φςταςθ Εκνικοφ Ινςτιτοφτου
Νεοπλαςιϊν και λοιπζσ διατάξεισ».
3.Σμθματικι ανανζωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 85, παρ. 2 του Ν.
4548/2018, των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου με εκλογι μζχρι τριϊν νζων
μελϊν ςε αντικατάςταςθ ιςάρικμου αρικμοφ υπαρχόντων μελϊν που ζχουν εκλεγεί
από τθν ζκτακτθ Γενικισ υνζλευςθ των μετόχων τθσ εταιρείασ ςτισ 18.1.2019.
φμφωνα με τα άρκρα 124 και 128 του Ν. 4548/2018 και τα άρκρα 11, 12 και
13 του καταςτατικοφ, όπωσ ιςχφουν θ Εταιρεία ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ για τα
ακόλουκα: Κάκε μετοχι παρζχει το δικαίωμα μίασ ψιφου καιοι μζτοχοι που
επικυμοφν να πάρουν μζροσ ςτθ υνζλευςθ οφείλουν να κατακζςουν τα ζγγραφα
που αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ςχζςθ ςτα γραφεία (ταμείο) τθσ εταιρίασ ι ςτο
Σ.Π.Δ. ι ςε οποιαδιποτε Σράπεηα ςτθν Ελλάδα, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν
από τθ ςυνεδρίαςθ, όςοι δε δεν κα τθριςουν τθ διάταξθ αυτι μποροφν να πάρουν
μζροσ ςτθ Γ.. μόνο μετά από άδειά τθσ. Οι Μζτοχοι που ζχουν δικαίωμα
ςυμμετοχισ ςτθ Γ.. μποροφν να αντιπροςωπευτοφν ς’ αυτι από πρόςωπα που
ζχουν εξουςιοδοτιςει νόμιμα.
Άρτα, 4 Δεκεμβρίου2019
Σο Διοικητικό υμβοφλιο
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