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ΠΡΟΚΛΗΗ
Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
«ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ»
Κατόπιν απουάσεως τοσ Γιοικητικού σμβοσλίοσ της Δταιρίας.
ΠΡΟΚΛΗΗ
Καινύληαη νη κέηνρνη ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ» ζε
Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 25 Μαΐνπ 2010 εκέξα
Σξίηε θαη ώξα 12.00 ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζηελ Θεζζαινλίθε επί ηεο νδνύ Αληώλε
Σξίηζε 21 ζηελ Ππιαία, κε ηα εμήο ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
1. Έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ εηήζησλ ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ
2009, κεηά από αθξόαζε ησλ ζρεηηθώλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη
ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή - Λνγηζηή.
2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από
θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε
01.01.2009 - 31.12.2009.
3. Έγθξηζε ηεο πξνηεηλόκελεο από ηνπ Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηαλνκήο κεξίζκαηνο
ζηνπο Μεηόρνπο γηα ηε ρξήζε 2009 θαη παξνρή πξνο ην Γ.. ησλ αλαγθαίσλ
εμνπζηνδνηήζεσλ.
4. Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα
ηελ ρξήζε 2009.
5. Έγθξηζε παξαηάζεσο ησλ πθηζηακέλσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 23α ηνπ Κ.Ν 2190/1920. θαζνξηζκόο θαη
πξνέγθξηζε ησλ ακνηβώλ γηα ηε ρξήζε 2010.
6. Δθινγή ελόο ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ Οξθσηνύ Διεγθηή γηα ηνλ έιεγρν
ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2010.
7. Παξνρή αδείαο θαη' άξζξν 23 παξ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 ζηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ζε
Γηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζηα Γ.. ή ζηε δηνίθεζε άιισλ ζπλδεδεκέλσλ
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 παξ. 5 ε' ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 εηαηξεηώλ πνπ
επηδηώθνπλ παξεκθεξείο ζθνπνύο.
8. Δθινγή Νένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ιόγσ δειώζεσλ παξαίηεζεο κειώλ ηνπ)
9. Δλεκέξσζε θαη έγθξηζε ησλ κεηόρσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
αγνξάο ηδίσλ κεηνρώλ πξνο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξίαο από ην
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πξόγξακκα δηάζεζεο κεηνρώλ ζην πξνζσπηθό θαη ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο θαζώο θαη
ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηή εηαηξηώλ, ην νπνίν επίζεο νινθιεξώζεθε θαη ην νπνίν
είρε εγθξηζεί από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 02.06.2008.
10. Έγθξηζε γηα ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ από ηελ εηαηξία ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ
λ.2190/1920 όπσο πιένλ ζήκεξα ηζρύεη.
11. Άιια ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, είηε απηνπξνζώπσο είηε
κε αληηπξόζσπν, ν θ.θ. Μέηνρνη πξέπεη λα δεζκεύζνπλ ζην ύζηεκα Άϋισλ Σίηισλ
(.Α.Σ.), κέζσ ηνπ ρεηξηζηή ηνπο ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ κε ηηο νπνίεο επηζπκνύλ λα
ζπκκεηάζρνπλ θαη λα παξαιάβνπλ απ’ απηόλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε δέζκεπζεο κεηνρώλ.
Όζνη από ηνπο κεηόρνπο δηαηεξνύλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό ηνπ .Α.Σ.,
πξέπεη λα ηηο δεζκεύζνπλ κε δήισζή ηνπο ζηελ εηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ
Α.Δ. (πξώελ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΑΠΟΘΔΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Δ.) ε νπνία εθδίδεη θαη ηνπο παξαδίδεη
ηε ζρεηηθή βεβαίσζε δέζκεπζεο κεηνρώλ.
Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, νη ζρεηηθέο βεβαηώζεηο δέζκεπζεο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηα
γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο επί ηεο νδνύ Αληώλε Σξίηζε 21 Ππιαία Θεζζαινλίθε ΣΚ
570 01(Σκήκα Μεηόρσλ Σει 2310804077) πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ
εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.
ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ εηαηξία θαη πιεξεμνύζηα ησλ
αληηπξνζώπσλ ηνπο. Παξαθαινύληαη νη θ.θ. Μέηνρνη, θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην ρώξν
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο λα θέξνπλ καδί ηνπο ηα λόκηκα γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο έγγξαθα (π.ρ. αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα, δηαβαηήξην θιπ.).
ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαηηνύκελεο, ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό,
απαξηίαο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαηά
ηελ εκεξνκελία ηεο 25εο Μαΐνπ 2010, ε Γεληθή πλέιεπζε ζα ζπλέιζεη εθ λένπ ζε πξώηε
(Α') Δπαλαιεπηηθή πλέιεπζε ζηηο 11 Ινπλίνπ 2010, εκέξα παξαζθεπή θαη ώξα 12:00κ.κ.,
ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε ηεο Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο
πλειεύζεσο θαη γηα όζεο κεηνρέο δελ παξακέλνπλ δεζκεπκέλεο, νη Μέηνρνη πνπ επηζπκνύλ
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο
ζρεηηθέο βεβαηώζεηο πεξί δεζκεύζεσο ησλ κεηνρώλ ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή
πλέιεπζε, θαζώο θαη ηα έγγξαθα αληηπξνζσπεύζεώο ηνπο ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο
εηαηξίαο επί ηεο νδνύ Αληώλε Σξίηζε 21 Ππιαία Θεζζαινλίθε ΣΚ 570 01(Σκήκα Μεηόρσλ
Σει. 2310804077 ) πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
Θεζζαινλίθε 30/04/2010
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην.

