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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
(σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών) 

 
 
H SPACE HELLAS A.E. Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, 

Ασφάλειας - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας ανακοινώνει ότι: 

 

Την Τρίτη 05-06-2018 και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της έδρας της, επί της Λ. 

Μεσογείων αρ. 312, 1ος όροφος, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της με 

απαρτία 91,41%.  Μετά από αίτηση μετόχων που κατέχουν το 15,3156% του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για την αναβολή λήψης απόφασης επί όλων των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και αίτημα μετόχου που κατέχει το 16,139% του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για την αναβολή και της συζήτησης και της λήψης 

απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ορίσθηκε ως μετ’ 

αναβολή ημερομηνία συνεδρίασης η 27-06-2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, 

όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση της 05-06-2018. Σημειώνεται ότι το σκέλος του 

δεύτερου αιτήματος για την αναβολή και της συζήτησης όλων των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης τέθηκε σε ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση το 

αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.   

 

Η μετά από αναβολή τακτική γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης 

και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης 

των μετόχων, σε αυτήν μπορούν δε να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των 

διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28 α του κν 2190/1920. 

 

Για τη συνέχιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την αναβολή της, για την 

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 

έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία της εξ αναβολής Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 23η Ιουνίου 2018. 
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