
 

 

 

 

 

 

Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ 

ΑΡ.ΜΑΔ 8106/06/Β/86/47 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η Η 

Σων Μετόχων σε Σακτική Γενική υνέλευση 
 

ύκθωλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό θαη κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 

εηαηξείαο πνπ ειήθζε ηελ 1
ε
 Ινπλίνπ 2009, ζπγθαιεί ηνπο θ.θ. Μεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ζηελ Δηήζηα 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Σρίτη και ώρα 11:00, ζηα γξαθεία ηεο 

εηαηξείαο ζηνλ Αζπξόππξγν Θέζε Γθνξπηζά, πξνθεηκέλνπ νη Μέηνρνη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο επί ηωλ αθόινπζωλ ζεκάηωλ: 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

1. Απνινγηζκόο ηεο δηαρεηξίζεωο ηεο 33
εο

 εηαηξηθήο ρξήζεο (01.01.2008 – 31.12.2008) θαη 

ππνβνιή ηωλ εθζέζεωλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηωλ Οξθωηώλ Διεγθηώλ γηα ηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ηνπ νκίινπ. 

2. Έγθξηζε ηωλ εηεζίωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο κεηξηθήο θαη ηνπ νκίινπ ηεο ρξήζεο 

2008 κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηωλ Οξθωηώλ Διεγθηώλ . 

3. Έγθξηζε ηεο δηάζεζεο θεξδώλ. 

4. Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηωλ Οξθωηώλ Διεγθηώλ από θάζε 

επζύλε απνδεκηώζεωο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε ηνπ 2008, ζύκθωλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920. 

5. Δθινγή ηωλ Οξθωηώλ Διεγθηώλ, ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξωκαηηθώλ, γηα ηελ ρξήζε 2009 θαη 

θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 

6. Έγθξηζε ηεο θαηαβιεζείζαο απνδεκίωζεο, ηωλ κηζζώλ θαη ακνηβώλ ελ γέλεη ηωλ κειώλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2008 θαη πξνέγθξηζε, θαζνξηζκόο ηνπο γηα ην έηνο 2009. 

7. ύζηαζε Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζύκθωλα κε ην άξζξν 37ηνπ Ν.3693/2008 

8. Γηάθνξα ζέκαηα πνπ ζα πξνηαζνύλ θαη ζα εγθξηζνύλ γηα ζπδήηεζε από ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε. 

 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ νη κέηνρνη πνπ έρνπλ πξνβεί ζε απνϋινπνίεζε 

ηωλ κεηνρώλ ηνπο ζύκθωλα κε ην Νόκν. 

Οη θ.θ. Μέηνρνη πνπ δηθαηνύληαη θαηά ηα αλωηέξω θαη επηζπκνύλ λα κεηάζρνπλ ζηελ παξαπάλω 

Γεληθή πλέιεπζε, νθείινπλ: 

o Αλ νη κεηνρέο ηνπο δελ βξίζθνληαη ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό πνπ ηεξείηαη ζην Κεληξηθό 

Απνζεηήξην Αμηώλ Αζελώλ, λα δεζκεύζνπλ κε δήιωζή ηνπο ην ζύλνιν ή κέξνο ηωλ κεηνρώλ 

πνπ θαηέρνπλ-κέζω ηνπ ρεηξηζηή ηνπο-θαη λα παξαιάβνπλ από απηόλ ηε ζρεηηθή βεβαίωζε 

δέζκεπζεο ηωλ κεηνρώλ, ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηα ηπρόλ έγγξαθα 

εθπξνζώπεζεο ηνπο ζην Σκήκα  Μεηνρνινγίνπ ηεο εηαηξείαο Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ ηνπιάρηζηνλ  

πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, 

o Αλ νη κεηνρέο ηνπο βξίζθνληαη ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό πνπ ηεξείηαη ζην Κεληξηθό 

Απνζεηήξην Αμηώλ Αζελώλ, λα δεζκεύζνπλ κε δήιωζή ηνπο ην ζύλνιν ή κέξνο ηωλ κεηνρώλ 

πνπ θαηέρνπλ θαη λα παξαιάβνπλ από ην Κεληξηθό Απνζεηήξην Αμηώλ Αζελώλ ηε ζρεηηθή 

βεβαίωζε δέζκεπζεο ηωλ κε ηνρώλ, ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηα ηπρόλ 

έγγξαθα εθπξνζώπεζεο ηνπο, ζην Σκήκα  Μεηνρνινγίνπ ηεο εηαηξείαο Δ. ΠΑΪΡΗ ΑΒΔΔ 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

Σα γξαθεία ηνπ Μεηνρνινγίνπ ηεο εηαηξείαο (ηειέθωλα 210-5515500), ζα ιεηηνπξγνύλ 

θαζεκεξηλά 09:00 π.κ. έωο 14:00 κ.κ. 

 

Αζπξόππξγνο, 30 Μαΐνπ 2009 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
 

 


