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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ 
Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

 
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τους 
µετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση, και προτείνει να συγκληθεί αυτή 
για την  29η Ιουνίου 2010 ηµέρα Τρίτη, και ώρα 11.00 π.µ., στα γραφεία της εταιρείας στην 
Αθήνα οδός Παστέρ αριθµός 3,  προκειµένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν 
αποφάσεις επί των ακολούθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 
2009 (1.1.2009 έως 31.12.2009) µετά των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε 
ευθύνη αποζηµιώσεως επί των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων και επί της 
διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 έως 31.12.2009). 

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής 
χρήσης 2010 (1.1.2010 έως 31.12.2010) και καθορισµός της αµοιβής της. 

4. Έγκριση αµοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5. Απόφαση περί µη διανοµής µερίσµατος στους µετόχους από τα αποτελέσµατα της 
εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009 έως 31.12.2009). 

6. Εκλογή νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ορισµός ανεξάρτητων 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το άρθρο 3 Ν. 3016/2002 και µελών της 
Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 Ν. 3693/2008. 

7. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων 
κοινών ονοµαστικών µε ψήφο µετοχών µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών 
µετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 

8. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο την τιµή διάθεσης των 
νέων µετοχών εντός χρονικού διαστήµατος το οποίο θα οριστεί από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση. 

9. ∆ιάφορες ανακοινώσεις. 

 

Οι κ.κ. µέτοχοι που επιθυµούν  να λάβουν µέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει 
σύµφωνα µε τον νόµο να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασµού τους   ή το Κεντρικό 
Αποθετήριο Αξιών τη δέσµευση του συνόλου ή µέρους των µετοχών τους και να καταθέσουν 
στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας ( Υπηρεσία Μετόχων ), πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από την ηµέρα της Συνέλευσης , βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή 
βεβαίωση κατάθεσης της βεβαίωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισµένης τράπεζας στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό µαζί µε τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.  
 

 
 
 
 
  Αθήνα   03/06/2010 

     Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  
       


