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ΙΟΝΙΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ –ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ –ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΑΜ ΓΕΜΗ: 17687415000
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Κατόπιν, τησ από 25 Αυγοφςτου 2020 αποφάςεωσ του Διοικητικοφ υμβουλίου,
καλοφνται οι μζτοχοι τησ ανϊνυμησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΙΟΝΙΑ
ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΘ –ΜΑΙΕΤΣΙΚΘ –ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με ΑΜ ΓΕΜΘ 17687415000 ςτην ετήςια τακτική Γενική υνζλευςη που θα
γίνει την 18 επτεμβρίου 2020, ημζρα Παραςκευήκαι ϊρα 13.00 ςτα γραφεία τησ
ζδρασ τησ εταιρίασ (οδόσ Αλεξ. Ηάρρα αρ.3 Άρτα) με τα ακόλουθα θζματα
ημερήςιασ διάταξησ:
1. Τποβολή και ζγκριςη των ετήςιων Χρηματοοικονομικϊν Καταςτάςεων
(Ιςολογιςμοφ, κατάςταςησ αποτελεςμάτων, προςαρτήματοσ) τησ εταιρικήσ χρήςεωσ
που ζληξε την 31.12.2019 (διάρκεια 1.1.2019-31.12.2019) καθϊσ και τησ ζκθεςησ
πεπραγμζνων του Διοικητικοφ υμβουλίου για την εν λόγω διαχειριςτική χρήςη.
2.Ζγκριςη τησ ςυνολικήσ διαχείριςησ τησ Εταιρείασ από το Διοικητικό υμβοφλιο
ςφμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ωσ ιςχφει για την εταιρική χρήςη από
1ησ Ιανουαρίου 2019 ζωσ 31ησΔεκεμβρίου 2019.
3.Χορήγηςη άδειασ ςφμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ωσ ιςχφει
για τη ςυμμετοχή των μελϊν του Διοικητικοφ υμβουλίου τησ Εταιρείασ ςτα
Διοικητικά υμβοφλια ή ςτην διοίκηςη και ςτα όργανα άλλων ςυνδεδεμζνων με την
εταιρεία εταιρειϊν, καθϊσ επίςησ και ςτα Διοικητικά υμβοφλια ή ςτη διοίκηςη και
ςτα όργανα εταιρειϊν που επιδιϊκουν όμοιουσ ή παρεμφερείσ με την Εταιρεία
ςκοποφσ.
φμφωνα με τα άρθρα 124 και 128 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 12 του
καταςτατικοφ, όπωσ ιςχφουν η Εταιρεία ενημερϊνει τουσ μετόχουσ για τα
ακόλουθα: Κάθε μετοχή παρζχει το δικαίωμα μίασ ψήφου.τη γενική ςυνζλευςη
δικαιοφται να ςυμμετάςχει κάθε μζτοχοσ o οποίοσ ζχει και αποδεικνφει την ιδιότητα αυτή
κατά την ημζρα διεξαγωγήσ τησ γενικήσ ςυνζλευςησκαι οι Μζτοχοι που ζχουν δικαίωμα

ςυμμετοχήσ ςτη Γ.. μποροφν να αντιπροςωπευτοφν ς’ αυτή από πρόςωπα που
ζχουν εξουςιοδοτήςει νόμιμα.
Άρτα, 25 Αυγοφστου 2020
Σο Διοικητικό υμβοφλιο
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