ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ δίνεται στα μέλη της Ελληνικής Λέσχης, ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση
2018 πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 εις το Member’s
Lounge, Level 4, 251 Elizabeth Street, Σίδνεϊ στης 2.00μ.μ.

Υποθέσεις της Συνέλευσης
1. Υποδοχή.
2. Απουσίες .
3. Για να επιβεβαιωθούν τα πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που
πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2017.
4. Για να παρουσιαστεί η έκθεση του Προέδρου.
5. Για να παρουσιαστεί η έκθεση του CEO.
6. Για να παρουσιαστεί η Κατάσταση Οικονομικής Απόδοσης, Οικονομικής Θέσης και
Ταμειακών Ροών για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018, μαζί με την Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
7. Να διοριστεί ο ελεγκτής της Λέσχης για το επόμενο έτος.
8. Γενικές δραστηριότητες.
9. Να εξεταστούν και να ψηφιστούν τα προτεινόμενα ειδικά ψηφίσματα.
10. Εάν απαιτείται, διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή τριών (3) σύμβουλων.
11. Τέλος.

Υποψηφιότητες για τις Εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μέλη που επιθυμούν να ορίσουν για την εκλογή των τριών διαθέσιμων θέσεων για τη
Γενική Επιτροπή υπενθυμίζονται τα ακόλουθα σημαντικά σημεία.
1. Οι υποψηφιότητες πρέπει να είναι σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες της Λέσχης. Σας
επισυνάπτουμε το έντυπο υποψηφιότητας με αυτή την ανακοίνωση που θα είναι επίσης
διαθέσιμα στα γραφεία της Λέσχης, στο 4ο όροφο, 251 Elizabeth Street, Σίδνεϊ.
2. Εφίσταται η προσοχή σας στο άρθρο 37, το οποίο έχει ως εξής:
Ουδείς δεν θα προκριθεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν το
πρόσωπο αυτό είναι Τακτικό μέλος της Λέσχης για περισσότερο από 2 έτη αμέσως πριν
από την ημερομηνία κατά την οποία ή υποψηφιότητα της η του έχει παραληφθεί από τον
Γραμματέα.
3. Τα έντυπα υποψηφιότητας με μία φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου συνημμένη, πρέπει
να λαμβάνονται εντός του καθορισμένου χρόνου, όπως ορίζεται στους ειδικούς κανόνες
της Λέσχης και σύμφωνα με το νόμο των Εγγεγραμμένοι Συλλόγων, 1976. Δηλαδή όχι
λιγότερο από (7) επτά ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Ετήσια Γενική
Συνέλευση, που είναι πριν 4.00μ.μ. το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τα μέλη
Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, το 2007, η Λέσχη δεν
είναι υποχρεωμένη να στείλει στα μέλη αντίγραφο του Δημοσιονομικού, Έκθεση Διευθυντών
και των Ελεγκτών σε σχέση με το οικονομικό έτος. Ωστόσο, η Δημοσιονομική Έκθεση για το
έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2018, θα είναι διαθέσιμη ως εξής:
1. Στα γραφεία της Λέσχης στο 4ο όροφο, 251 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000.
2. Έρχοντας σε επαφή με την Γραμματεία της Λέσχης, για να ζητήσετε ένα αντίγραφο να
αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με έμαιλ.
3. Πρόσβαση μέσω την ιστοσελίδα της Λέσχης www.hellenicclub.net.au.
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Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

