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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου
και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική
Συνέλευση στις 16 του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία
της Εταιρείας επί της οδού Ζηρίδη 10, Μαρούσι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
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Έγκριση εκ νέου των αναδιατυπωµένων Ετησίων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
της εταιρικής χρήσης της εταιρείας, από 1 Ιουλίου 2013 µέχρι 30 Ιουνίου 2014.
Έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της
εταιρικής χρήσης της εταιρείας, από 1 Ιουλίου 2014 µέχρι 30 Ιουνίου 2015, µετά από
ακρόαση των επ’ αυτών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.
Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των Ελεγκτών και των Λογιστών από
πάσης ευθύνης για την εταιρική χρήση από 1 Ιουλίου 2014 µέχρι 30 Ιουνίου 2015.
Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση
από 1 Ιουλίου 2015 µέχρι 30 Ιουνίου 2016.
Εκλογή µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Έγκριση αµοιβής Μελών ∆Σ.
Έγκριση συµβάσεων συναφθεισών κατά την εταιρική χρήση 01.07.2014 – 30.06.2015.
α
Έγκριση σύναψης συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920
∆ιάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
Κάθε µετοχή δίνει δικαίωµα µίας ψήφου.

Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι
καλούνται σε πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στις 04 Ιανουαρίου
2016, ηµέρα ∆ευτέρα, και ώρα 11.00 π.µ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της
Ζηρίδη αρ. 10 Μαρούσι για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεµάτων
ηµερήσιας διάταξης χωρίς δηµοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Οι κ.κ. µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης
∆εκεµβρίου 2015 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 04 Ιανουαρίου 2016, οφείλουν να
καταθέσουν τις µετοχές τους στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης,
καθώς και τα τυχόν έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5)
τουλάχιστον µέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
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