
                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  08ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 
 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 8
η
   Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ 

Συνήλθε  σε  συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, στα επί της οδού Αγ. 

Κωνσταντίνου αρ.3 (6
ος

 όροφος, γραφείο 1), γραφεία της ενταύθα εδρεύουσας Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία . “Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε “ το εκλεγέν από την Γενική  Συνέλευση των μετόχων αυτής, της 10
ης

 

Σεπτεμβρίου 2019  Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ. 1) Γεώργιον 

Κ.Μπακάκο Πρόεδρο & διευθύνων Σύμβουλο, 2)  Ιωάννη Καμπουράκη-Μέλος, 3) Ελένη 

Τριανταφύλλη-Μπακάκου-Μέλος  αφού υπάρχει απαρτία  σύμφωνα με το του καταστατικού 

και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας 

Διάταξης. 

                      ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Πρόσκληση των μετόχων της Π.ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΕ  σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας 

«Π.ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΕ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30/06/2021 ημέρα Τετάρτη 10:00 

π.μ  στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό ΑΓ.Κωνσταντίνου αρ.3 

(6
ος 

όροφος , γραφείο) 

1) Με Θέμα ημερησίας Διατάξεως  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

 Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Έκτακτη Τακτική 

Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με το 

άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες 

ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο 

της Εταιρείας ή στο Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε 

Τράπεζα  που εδρεύει στην Ελλάδα. 

Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας και 

τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα τυχόν 

πληρεξούσια έγγραφα. 
 

     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ &  

Διευθύνων  Σύμβουλος της Εταιρείας 

 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΜΠΑΚΑΚΟΣ 

 

  

           ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 

ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΜΠΑΚΑΚΟΥ 

 

Ακριβές αντίγραφο εκ των θεωρημένων σελίδων των πρακτικών του Δ.Σ  

της  Π.ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΕ 

 

Αθήνα, 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΚΟΣ 

 

  


