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ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2007-31.12.2007) 

 
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας και µετά από την απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 22η Μαΐου 2007, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της 
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ», στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 
εταιρείας που θα πραγµατοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (Θέση 
Γκορυτσά), την 30η Ιουνίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 π.µ. για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεως επί των ακολούθων θεµάτων Ηµερήσιας ∆ιάταξης:  

1.   Απολογισµός διαχειρίσεως της 32ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2007-31.12.2007) 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 2007, 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 2007. 
3 Έγκριση διάθεσης κερδών. 
4 Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

αποζηµίωσης, για την χρήση 2007, 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 2007, προέγκριση και καθορισµός της αποζηµίωσης των 
µισθών και των αµοιβών τους αντίστοιχα για το έτος 2008. 

6 Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2008, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού 
της εταιρείας και καθορισµός της αµοιβής τους. 

7 Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και καθορισµός διάρκειας θητείας αυτού 
8 ∆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: 
o 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, 

o 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. 

 
Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλέφωνα 210-5515500), θα λειτουργούν 
 καθηµερινά 09:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ. 

 
   Αθήνα, 27/05/2008 

  
    Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
                                                                     Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 

 
 

 
                   Ιωάννης Εµµ. Παΐρης



 


