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ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά την από 12 Μαΐου 2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και
σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 8η Ιουνίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
ος

13:30, στα γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη, αριθµός 53-55, 8

όροφος,

προκειµένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθως αναφεροµένων
θεµάτων της Ηµερησίας ∆ιατάξεως:
Α. Υποβολή και έγκριση του ισολογισµού και των υπολοίπων οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 1-1-2016 έως και 31-12-2016 καθώς
και των επί των ανωτέρω οικονοµικών στοιχείων εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.
Β. Έλεγχος και επικύρωση των πράξεων και αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.
Γ. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις οικονοµικές καταστάσεις, τη διαχείριση και τα εν γένει
πεπραγµένα αναφορικά µε την εταιρική χρήση από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.
∆. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωµατικού Ελεγκτή για την
διαχειριστική περίοδο από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.
Ε. Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας για
την εταιρική χρήση 2016 και προέγκριση αµοιβών για την εταιρική χρήση 2017
ΣΤ. ∆ιανοµή κερδών στους µετόχους της Εταιρείας.
Ζ. ∆ιάφορα άλλα θέµατα και ανακοινώσεις.
Μέτοχοι επιθυµούντες να συµµετάσχουν στην ανωτέρω αναφεροµένη Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις µετοχές τους στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία, η οποία εδρεύει
και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, εντός προθεσµίας πέντε (5) τουλάχιστον ηµερολογιακών
ηµερών πριν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενθήµερη προθεσµία οι
Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταµείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των
µετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας.
Πειραιάς, 12 Μαΐου 2017
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