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Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας και µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα 
γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός Σάµου, αριθµ. 22 την 
30/06/2013 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:00 µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα  παρακάτω : 
 

1. Μετά από ακρόαση των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, έγκριση του Ισολογισµού της 31-12-2012. 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από 
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση του από 1-1-2012 έως 31-12-2012. 

3. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού 
Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση του 2013 και καθορισµού της αµοιβής τους. 

4. Έγκριση αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Εντεταλµένου ∆ιευθύνοντος  
Συµβούλου για το έτος 2012, και προ έγκριση της αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για το έτος 2013. 

5. Εκλογή νέου  ∆.Σ. 
6. Ένταξη σε νέο Αναπτυξιακό Νόµο. 
7. ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. 

 
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωµα να µετάσχουν και ψηφίσουν, είτε  αυτοπροσώπως  είτε µε 
αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι. 
Οι κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει,   σύµφωνα µε το 
Νόµο και το Καταστατικό, να προσκοµίσουν στο ταµείο της εταιρείας στη Μεταµόρφωση Αττικής, οδός 
Σάµου αριθµ. 22, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις Μετοχές 
που κατέχουν ή βεβαίωση Τραπέζης ότι έχουν καταθέσει τις Μετοχές τους και να προσκοµίσουν τα 
σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στο ταµείο της εταιρείας 
πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. 
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