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Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την υπ. αριθμ. 89/3.6.13 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 
28-6-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30 στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο 
Ηρακλείου Κρήτης και ειδικότερα στα επί της πλατείας Ρωμανού ευρισκόμενα γραφεία της.  
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση στις 18-7-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30, στον ίδιο ως άνω χώρο με τα ίδια 
θέματα ΗΔ.  
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 
 

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 
01/01/2012-31/12/2012 και των  εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας 
για την ίδια  χρήση. 

2. ΄Εγκριση αμοιβών  μελών ΔΣ για τη χρήση 2012 
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για 

τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012. 
4. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 
5. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2013 και μέχρι την τακτική ΓΣ έτους 

2014. 
6.  Έγκριση της εκλογής στο Δ.Σ. της Εταιρείας δύο (2) μελών σε αντικατάσταση 

παραιτηθέντων, καθώς και των συναφών αποφάσεων του Δ.Σ., όπως αυτές 
περιέχονται στα με αριθμούς 82/2012 και 88/2013 πρακτικά Δ.Σ. 

7. Τροποποίηση άρθρου 12 του καταστατικού («Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη») 
8.  Διάφορα - Ανακοινώσεις 

 
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, 
να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία 
απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε 
οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα 
αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του 
Καταστατικού της Εταιρείας. 

 
Ηράκλειο, 3-6-2013 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Κασαπάκης Κώστας 


