Πρόζκληζη ηων μεηότων Ανώνσμης Δηαιρείας
με ηην επωνσμία «ΑΝΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ» με δ.η «ΑΝΗ ΑΔ»
ζε Σακηική Γενική σνέλεσζη
(ΑΡ.Μ.Α.Δ. 8214/62/Β/86/49 και ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ. 121549104000)
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
Καηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη
ην Καηαζηαηηθό, θαινύληαη νη θ.θ. κέηνρνη ζηελ Δηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ
Μεηόρσλ ηελ 28εο Ινπλίνπ 2013, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10ε πξσηλή, ζηα ελ Θεζζαινλίθε
θαη επί ηεο νδνύ Ν. Πιαζηήξα 55 γξαθεία ηεο εηαηξείαο, κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξήζηαο
δηάηαμεο:
Θέμαηα Ημερήζιας Γιάηαξης:
1. Υπνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ κεηά ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ απηνύ γηα
ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2012.
2. Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Διεγθηνύ επί ησλ
πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεο 2012.
3. Υπνβνιή ησλ 10σλ εηήζησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2012.
4. Υπνβνιή ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γ.Σ. θαη ησλ Διεγθηώλ επί ησλ ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ γηα ην 2012.
5. Έγθξηζε ηεο πξνηεηλόκελεο δηάζεζεο θεξδώλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2012.
6. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ από θάζε επζύλε
απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2012.
7. Δθινγή ελόο ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ νξθσηνύ ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ηεο
ρξήζεο ηνπ 2013.
8. Πξνέγθξηζε ακνηβώλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2013 θαη
έγθξηζε ησλ ακνηβώλ ρξήζεο 2012.
9. Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
10. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε πξνζπκθώλσλ αγνξάο αθηλήησλ εθ κέξνπο ηεο
εηαηξίαο από πξόζσπα, πνπ έρνπλ ηηο ηδηόηεηεο ηνπ άξζξνπ 23α §5 θσδ.λ. 2190/1920
(κέιε ηνπ Γ.Σ. ηεο εηαηξίαο θαη ζπγγελείο ηνπο) ή γηα ηελ θαηάξγεζή ηνπο κε επηζηξνθή
ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ αθηλήησλ.
11. Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο.
Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα κεηάζρνπλ ζηελ σο άλσ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε πξέπεη
(ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό) λα θαηαζέζνπλ ηνπο ηίηινπο ησλ κεηνρώλ ηνπο, πέληε (5)
ηνπιάρηζην κέξεο πξηλ από ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε, ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ή ζην
Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε ηξαπεδηθή εηαηξεία ζηελ Διιάδα.
Οη απνδείμεηο θαηάζεζεο ησλ ηίηισλ ησλ κεηνρώλ πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηα γξαθεία ηεο
εηαηξείαο κέζα ζηελ ίδηα σο άλσ πξνζεζκία, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζηνπο κεηόρνπο αληίζηνηρε
απόδεημε, πνπ ζα ρξεζηκεύζεη δηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Σπλέιεπζε.
Θεζζαινλίθε 23 Μαΐνπ 2013
ΤΟ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

