Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης K4-01-003

Σύµφωνα µε το Άρθρο 277 του κανονισµού του ΧΑΑ σας γνωστοποιούµε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για ∆ιεξαγωγή Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που θα πραγµατοποιηθεί στα κεντρικα γραφεία της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο (Θέση Γκορυτσά) στις 19 Ιουλίου 2007 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00
µε µοναδικό θέµα ηµερσίας διάταξης:
Θέµα 9.
Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, µε προσθήκη στο
σκοπό και της δραστηριότητας της αποθήκευσης
∆ικαίωµα συµµετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν οι µέτοχοι που έχουν προβεί σε
αποϋλοποίηση των µετοχών τους σύµφωνα µε το Νόµο.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω και επιθυµούν να µετάσχουν στην
παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν να:
1) Αν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό που τηρείται στο
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσµεύσουν µε δήλωσή τους το σύνολο ή
µέρος των µετοχών που κατέχουν-µέσω του χειριστή τους-και να παραλάβουν από
αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης των µετοχών, την οποία πρέπει να
καταθέσουν, µαζί µε τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους στο Τµήµα
Μετοχολογίου της εταιρείας Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν
από την ηµέρα της συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι
µέχρι και 14 Ιουλίου 2007
2) Αν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό που τηρείται στο
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσµεύσουν µε δήλωσή τους το σύνολο ή
µέρος των µετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο
Αξιών Αθηνών τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης των µετοχών, την οποία πρέπει να
καταθέσουν, µαζί µε τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους, στο Τµήµα
Μετοχολογίου της εταιρείας Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν
την ηµέρα της συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι µέχρι
και 14 Ιουλίου 2007.
Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλέφωνα 210-5515500), θα
λειτουργούν καθηµερινά 09:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ.

Αθήνα, 02/07/2007
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