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Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μέτοχους
της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 του μήνα Δεκεμβρίου 2015 , ώρα 16:30, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Μεγάλη Χώρα του Δήμου Αγρινίου Αιτωλ-νίας για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:
1) Υποβολή των εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας
για την λήξασα εταιρική χρήση 01/07/2014-30/06/2015.
2) Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος ) για την λήξασα εταιρική χρήση (01/07/2014-30/06/2015).
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης
για τον Ισολογισμό και την διαχείριση της εταιρείας κατά την υπόλογο χρήση (01/07/201430/06/2015).
4) Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5) Καθορισμός και έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και
6) Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015, καλούνται οι μέτοχοι σε πρώτη επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση της 4 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30, την έδρα της εταιρείας, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας
προσκλήσεως.
Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως
είτε δι΄ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε
(5) τουλάχιστον ημέρες, πριν την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν 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
Μεγάλη Χώρα-Αγρίνιο, 13-11-2015
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