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Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο   

υνεδριάσεως του Διοικητικού υμβουλίου της Εταιρείας 
«ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ ΛΑΤΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ»  
και το διακριτικό τίτλο  

«ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ ΛΑΤΡΙΟΤ Α.Ε.»  

 ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57648/04/Β/04/175 

της  20ης  Μαΐου 2018 

 
το Κορωπί Αττικής στις 20  Μαίου 2018  ημέρα Κυριακή   και ώρα   14.00 μμ. 

συνήλθε συνήλθε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ/ ενταύθα και επί 

της οδού 27ο Χιλ. Λ. Λαυρίου έδρα των γραφείων της εταιρείας με την επωνυμία  

«ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ ΛΑΤΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ»   δ.τ «ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ 

ΛΑΤΡΙΟΤ Α.Ε.»   το Διοικητικό υμβούλιο της   εταιρείας   

  

Παρόντα είναι τα κάτωθι μέλη 

 

 

 άββας Αγαπίου                            Πρόεδρος Δ.. & Διευθύνων ύμβουλος 

              

 John William Beer                       Μέλος 

 

 Christopher James Beer              Μέλος  

 

Μετά την διαπίστωση πλήρους απαρτίας του Δ/ που μπορεί έγκαιρα να 

συζητήσει και να αποφασίσει πάνω στο θέμα της  ημερήσιας διάταξης, που 

έχει ως ακολούθως: 

ΘΕΜΑ:  Πξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο ζε εηήζηα Δθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο 10/06/2018. 

 
            Καηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ησλ κειώλ ηνπ Γ/ ν Πξόεδξνο Κνο  άββαο 
Αγαπίνπ, δηαβάδεη ζηα κέιε ηελ πξόζθιεζε γηα ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ  κεηόρσλ 
ηεο 10/6/2018 πνπ έρεη σο εμήο: 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΔΚΣΑΚΣΗ   ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 
ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

«ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΛΑΤΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» 

θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν 
«ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΛΑΤΡΙΟΤ Α.Δ.» 

ΑΡ.Μ.ΑΔ. 57648/04/Β/04/175 
 

ύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό θαη ηελ από 20/05/2015 εκέξα Κπξηαθή 
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαινύληαη νη θ.θ. Μέηνρνη ηεο αλσλύκνπ 
εηαηξείαο «ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΛΑΤΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ 
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ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν 
«ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΛΑΤΡΙΟΤ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.ΑΔ. 57648/04/Β/04/175  ζε Δθηαθηε  Γεληθή 
πλέιεπζε ε νπνία ζα γίλεη ηελ 10ε   Ινπλίνπ 2018  εκέξα  Κπξηαθή θαη ώξα 18.00 

κκ. ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο επί ηεο νδνύ επί ηεο νδνύ 27ο Χιλ. Λ. Λαυρίου ζην  
Κνξσπί Αηηηθήο, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ  ζέκαηα 
εκεξεζίαο δηάηαμεο: 
 

θέμαηα ημερηζίας διάηαξης 

1) Λύζε θαη ζέζε ζε εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο.   
 
2) Δθινγή Δθθαζαξηζηώλ. 
 
3) Γηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο ησλ κεηόρσλ. 
 
Οη κέηνρνη θαη νη αληηπξόζσπνη απηώλ, πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ   
Γεληθή πλέιεπζε,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο 
εηαηξείαο, ππνρξενύληαη λα θαηαζέζνπλ ηηο  κεηνρέο ηνπο ζην Σακείν ηεο εηαηξείαο ή 
ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα θαη λα 
ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο θαηάζεζεο θαζώο θαη ην ηπρόλ έγγξαθν 
αληηπξνζώπεπζεο ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο  πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ από 
ηελ εκεξνκελία ζύγθιηζεο ηεο Γεληθήο  πλέιεπζεο. 

Κνξσπί, 20 Μαίνπ 2018 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εγθξίλεη νκόθσλα ηελ αλσηέξσ πξόζθιεζε,   εμνπζηνδνηεί 
ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ/ θ. άββα Αγαπίνπ,  όπσο επηκειεζεί ηα πξνβιεπόκελα   από 
ηελ λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο απηήο. 
 
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο γηα ιήςε απόθαζεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε ηε 
ζπλέρεηα θαη επεηδή δελ ππήξρε άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε ιύζεθε ε παξνύζα 
ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ππεγξάθε ην Πξαθηηθό απηό όπσο 
αθνινπζεί:  

 
     Ο Πρόεδρος του Δ..                                                        Σα Μέλη  

        άββας Αγαπίου                                                      John William Beer                          
                                                                                        Christopher James Beer 

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού  

υμβουλίου 

 

 

Ο  Π Ρ Ο Ε Δ ΡΟ  ΣΟΤ Δ.. 

άββας Αγαπίου 


