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ύκθσλα κε ηνλ Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην βάζεη ηεο κε αξηζκό 205/06/21-052014 απόθαζήο ηνπ θαιεί ηνπο Μεηόρνπο ηεο εηαηξείαο γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ
ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 29
Ιοσλίοσ 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μ.μ. ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαηηνύκελεο απαξηίαο
ην Γ.. κε ηε παξνύζα θαιεί εθ λένπ ηνπο κεηόρνπο ζηελ Α’ Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί στις 16 Ασγούστοσ 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00μ.μ. ελώ ζε πεξίπησζε
θαη πάιη κε επίηεπμεο ηεο απαηηνύκελεο απαξηίαο ζηελ Β’ Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί στις 27 Ασγούστοσ 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. ζηα γξαθεία ηεο
εηαηξείαο επί ηεο νδνύ Πεξίδνπ θαη Τςειαληώλ (4νο όξνθνο) ζηα Υαληά Κξήηεο .
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Θέμα 1ο: Τπνβνιή θαη ΄Eγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1.1.2013
έως 31.12.2013, έπεηηα από αθξόαζε θαη έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ πεξί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο σο άλσ ρξήζεο θαη ηεο επ' απηήο Έθζεζεο ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ.
Θέμα 2ο: Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε επζύλε
απνδεκηώζεσο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ, ηε ζύληαμε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο ρξήζεο 2013.
Θέμα 3ο: Οξηζκόο Οξθσηώλ Διεγθηώλ – Λνγηζηώλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 01-01-2014 έσο 31-12-2014
θαη' άξζξν 36 παξ. 1 ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη θαη' άξζξν 42α παξ. 5 Ν. 2190/20.
Θέμα 4ο: Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο ζπκςεθηζκό ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο έλαληη ηξίησλ
πηζησηώλ ηεο.
Θέμα 5ο: Γηάθνξα ζέκαηα αλαθνηλώζεηο.
ΔΚΓΟΗ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ : Οη θ.θ. Μέηνρνη κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη εηζηηήξηα γηα ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ή γηα ηηο Δπαλαιεπηηθέο πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο απηώλ
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ηηο εξγάζηκεο ώξεο: 12:00 – 14:00, από ηα γξαθεία
ηεο εηαηξείαο Πεξίδνπ & Τςειαληώλ, (4νο όξνθνο) ζηα Υαληά Κξήηεο.
Πιεξνθνξίεο: Σκήκα Μεηόρσλ – Σει.: 2821020345, Φαμ: 2821028200 - ειεθηξνληθή δ/λζε :
www.anenlines.gr.
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