
 
 
ΠΡΟ:   

  
 TRASTOR ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 
               (ΣRASTOR ΑΔΑΑΠ) 

Λ. ΚΗΦΙΙΑ 116 ΚΑΙ ΓΑΒΑΚΗ 1, ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ 
ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΣΗΛ: 210-6967610 FAX: 210-6967601) 

  
   ΚΑΣΑΒΛΗΜΔΝΟ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ: 62.023.711,20€ 
  ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΟΥΩΝ: 54.888.240 
  OΝΟΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΔ ΜΔΣΟΥΗ: 1,13 € 
  

 
Δξουζιοδόηηζη 

 
Για ηην ζςμμεηοσή ζηην Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηηρ 23-4-2013 

 
 (Παρακαλούμε ζυμπληρώζηε ηα ζηοιχεία που λείπουν ή διαγράψηε όζα δεν ιζχύουν) 

Ο κάηυθι ςπογπάθυν μέηοσορ / νόμιμορ εκππόζυπορ μεηόσος ηηρ  TRASTOR AEΑΑΠ 

Ονομαηεπώνυμο / Δπωνυμία : ...................................................................................  

Γιεύθυνζη / Έδπα : ………………………………………………………….. 

Απιθμ. Σηλεθώνου :………………………………………………………… 

Δξουζιοδοηώ 
Σον/Σην κ………...…………..……………………… ηος………………………………………………………και 
ηηρ…………………………………….., κάηοικο .................................., οδόρ ………………….. απιθμόρ 
………………….., κάηοσο ηος Δ.Α.Σ. . / Διαβαηηπίος με απιθμό ……………………… εκδοθένηορ ηην 
…………………………. από ηο. …………………………….. 
 
ή/και  
Σον/Σην κ………...…………..……………………… ηος………………………………………………………και 
ηηρ…………………………………….., κάηοικο .................................., οδόρ ………………….. απιθμόρ 
………………….., κάηοσο ηος Δ.Α.Σ. / Διαβαηηπίος με απιθμό ……………………… εκδοθένηορ ηην 
…………………………. από ηο. …………………………….. 
 
ή/και  
Σον/Σην κ………...…………..……………………… ηος………………………………………………………και 
ηηρ…………………………………….., κάηοικο .................................., οδόρ ………………….. απιθμόρ 
………………….., κάηοσο ηος Δ.Α.Σ. . / Διαβαηηπίος με απιθμό ……………………… εκδοθένηορ ηην 
…………………………. από ηο. …………………………….. 
 
ενεπγώνηαρ από κοινού ή/και ξεσυπιζηά ο καθέναρ, να με ανηιπποζυπεύζοςν καηά ηην Σακηική 
Γενική ςνέλεςζη ηυν Μεηόσυν ηηρ TRASTOR ΑΕΑΑΠ πος θα ζςνέλθει ηην 23-4-2013 ημέπα Σπίηη και 
ώπα 12:00 ζηην έδπα ηηρ Εηαιπείαρ, Λ. Κηθιζίαρ απ. 116, και Δαβάκη απ.1, Αθήνα, και ζε οποιαδήποηε 
ηςσόν επαναληπηική ή μεηά από αναβολή Γενική ςνέλεςζη αςηήρ, και να τηθίζοςν επ’ ονόμαηι και για 
λογαπιαζμό μος με ηο ζύνολο ηυν δικαιυμάηυν τήθος πος ανηιζηοισούν ζηιρ μεηοσέρ ηηρ TRASTOR 
ΑΕΑΑΠ., ηυν οποίυν είμαι κύπιορ ή έσυ εκ ηος νόμος ή από ζύμβαζη δικαίυμα τήθος (π.σ. υρ 
ενεσςπούσορ ή θεμαηοθύλακαρ), ζηα παπακάηυ θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ υρ εξήρ: 
 

1) Τποβολή και έγκπιζη ηηρ Εηήζιαρ Οικονομική Έκθεζηρ ηηρ Εηαιπείαρ και ηος Ομίλος ηηρ 
εηαιπικήρ σπήζηρ 2012 (01.01.2012 έυρ 31.12.2012, μεηά ηυν Εηηζίυν Οικονομικών 
Καηαζηάζευν (εηαιπικών και ενοποιημένυν) ηηρ εν λόγυ Εηαιπικήρ Υπήζηρ (01.01.2012 έυρ 
31.12.2012) , ηυν ζσεηικών Εηηζίυν Εκθέζευν ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος και ηος Οπκυηού 
Ελεγκηή – Λογιζηή και ηηρ Καηάζηαζηρ Επενδύζευν καη’άπθπο 25 ηος ν. 2778/1999 για ηην 
πεπίοδο από 01.01.2012 – 31.12.2012. 

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ AΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ/Η 

    

 
 



 

2) Έγθξηζε δηαλνκήο κεξίζκαηνο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2012.  

 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ AΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ/Η 

    

 
3) Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθωηνύ Ειεγθηή – Λνγηζηή από θάζε 

επζύλε γηα ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπο, θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε, πνπ έιεμε ηελ 31.12.2012 
(01.01.2012  έωο 31.12.2012).  

 
ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ AΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ/Η 

    

 
4) Εθινγή ελόο ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξωκαηηθνύ Οξθωηνύ Ειεγθηή –Λνγηζηή γηα ηνλ θνξνινγηθό 

έιεγρν γηα ηελ ρξήζε 2013 θαη ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο 2013 ηωλ Εηήζηωλ θαη Εμακεληαίωλ  
Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ (εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλωλ),  θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο 

 

 
ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ AΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ/Η 

    

 
5) Εθινγή Οξθωηνύ Εθηηκεηή θαη’ άξζξν 22 παξ. 7 ηνπ λ. 2778/1999. 
 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ AΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ/Η 

    

 
 

6) Έγθξηζε θαηαβνιήο ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεωλ  ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ 
Εηαηξηθή Χξήζε 2012 θαη πξνέγθξηζε απηώλ γηα ηελ Εηαηξηθή Χξήζε 2013. 

 
  

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ AΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ/Η 

    

 
 

7) Χνξήγεζε άδεηαο ζύκθωλα κε ην άξζξν 23 ηνπ ΚΝ 2190/1920 ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ θαη ζε Δηεπζπληέο λα κεηέρνπλ ζε Δηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ή/θαη ζηε δηνίθεζε άιιωλ 
Εηαηξηώλ.   

 
ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ AΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ/Η 

    

 
 

 
 



 

8) Έγθξηζε ζπκβάζεωλ κεηαμύ ηεο εηαηξίαο θαη πξνζώπωλ ηνπ άξζξνπ 23 α παξ. 5 ηνπ ΚΝ 
2190/1920 

 
 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ AΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ/Η 

    

 

 
9)  Επηθύξωζε εθινγήο λέωλ κειώλ ηνπ ΔΣ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέληωλ 

 
 

ΤΠΕΡ ΚΑΣΑ AΠΟΥΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ/Η 

    

 
 
*ημειώζηε με Υ ηην επιλογή ζαρ  

 
 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

           (ονομαηεπώνςμο)      Σόπορ/Ημεπομηνία / Τπογπαθή 

 
 
ημείυζη: σέδιο ηυν αποθάζευν ηηρ Σακηικήρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ είναι δημοζιεςμένο ζηο Site ηηρ Εηαιπίαρ 
www.trastor-reic.gr 


