
 
 
 
 

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης K4-01-003 
 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 277 του κανονισµού του ΧΑΑ σας γνωστοποιούµε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου  για ∆ιεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα  πραγµατοποιηθεί στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (Θέση Γκορυτσά) στις 18 Ιουνίου 2007 και ώρα 
11:00 µε θέµατα ηµερσίας διάταξης: 
 
1. Απολογισµός διαχειρίσεως της 31ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2006-31.12.2006) και υποβολή της 
εκθέσεως διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών 
για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2006, 
περιλαµβανοµένων και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου 
2. Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων του Οµίλου σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, µε τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 
2006. 
3. Έγκριση διάθεσης κερδών. 
4. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 
αποζηµίωσης, για την χρήση 2006, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 
5. Έγκριση της καταβληθείσας αποζηµίωσης µισθών και των αµοιβών εν γένει των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, το έτος 2006, προέγκριση και καθορισµός της αποζηµίωσης των µισθών και 
των αµοιβών τους αντίστοιχα για το έτος 2007. 
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2007, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού της 
εταιρείας και καθορισµός της αµοιβής τους. 
7. Επικύρωση της εκλογής νέου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το έτος 2006 
8. Έγκριση δέσµευσης και µη διανοµής πριν την παρέλευση 5ετίας, φορολογηθέντος υπολοίπου 
κερδών εις νέον ύψους 1.030.052,00 ευρώ, σύµφωνα µε τους όρους του επιχειρησιακού 
προγράµµατος "Ανταγωνιστικότητα" για την επιχορήγηση έργου της εταιρείας. 
9. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας µε προσθήκη στο σκοπό και της 
δραστηριότητας της αποθήκευσης 
10. ∆ιάφορα θέµατα που θα προταθούν και θα εγκριθούν για συζήτηση από την Γενική Συνέλευση. 
 

∆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: 

 
 α) 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 Γενικής Συνέλευσης, ήτοι µέχρι και 13 Ιουνίου 2007. 
 
 β)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 µε 
τοχών, 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 Γενικής Συνέλευσης, ήτοι µέχρι και 13 Ιουνίου 2007. 
 
Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλέφωνα 210-5515500), θα λειτουργούν καθηµερινά 
09:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ. 


