
Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία  

 «DERMALAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

LASER-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 

«DERMALAB ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 006895301000 

ΑΦΜ:  998772506 

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. 

Μέτοχοι της Εταιρίας με την επωνυμία «DERMALAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DERMALAB ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» σε 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας  την 7η Απριλίου του 

έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας 

ευρισκόμενα στην Αθήνα στην οδό Μέρλιν αριθμός 7 περιοχή Κολωνάκι  προς 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ως 

κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

  1.  Εκλογή Νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

2. Έγκριση Αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου 

3. Έγκριση Αμοιβής Επιστημονικά Υπευθύνου 

4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

5. Τροποποίηση Άρθρου 27 του Καταστατικού (περί ανταγωνισμού)  

6. Κάθε άλλο θέμα που τυχόν θα προταθεί από το σύνολο των κ.κ. 

Μετόχων. 

 

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος o οποίος έχει 

και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής 



Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση 

αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή 

αντικατάσταση τυχόν αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και 

υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής 

Συνελεύσεως.  

 

Οι εκ των κ.κ. Μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση πρέπει όπως σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις 

μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων ή σε οποιαδήποτε ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση 

επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το 

δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη και όπως προσκομίσουν τα σχετικά 

αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) ημέρες προ της 

Γενικής Συνελεύσεως. 

 

Αθήνα, 21/02/2022 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 


