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Σύκθωλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο
Εηαηξίαο, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαιεί ηνπο
Μεηόρνπο
ηεο
Εηαηξίαο
"
ΚΑΣΩΓΙ
ΑΒΔΡΩΦ
Αμπελουργική Οινοποιητική Ανώνυμη Δταιρεία" ζε
Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ
απόθαζε γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηνο ηνπο ζηα
γξαθεία ηεο έδξαο απηήο, πνπ βξίζθνληαη ζην Μέηζνβν
Ιωαλλίλωλ ηελ 10/09/2017, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 18.00,
κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
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ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Έγθξηζε ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο
εηθνζηήο όγδνεο (28εο) εηαηξηθήο ρξήζεωο από
01/01/2016 έωο 31/12/2016 θαζώο θαη ηεο εθζέζεωο
ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηωλ ειεγθηώλ γηα ηελ
ρξήζε απηή.
Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη
ηωλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε γηα ηα πεπξαγκέλα
ηνπο θαηά ηελ ρξήζε από 01/01/2016 έωο 31/12/2016.
Απόθαζε γηα ηελ ππνβνιή ή όρη ηωλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεωλ ηεο ρξήζεο 01/01/2017 έωο 31/12/2017
ζε έιεγρν θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπηωζε εθινγή ελόο
ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξωκαηηθνύ Οξθωηνύ ειεγθηή
γηα ηελ ρξήζε θαη έγθξηζε ακνηβήο απηώλ.
Έγθξηζε θαη πξνέγθξηζε ακνηβώλ κειώλ ηνπ
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ κε κεηξεηά θαη έθδνζε
λέωλ κεηνρώλ.
Τξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ, θαζώο
θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ άξζξνπ πνπ ζα πξνηαζεί θαη
εγθξηζεί από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, θαζώο θαη
ηξνπνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ λένπ θαηαζηαηηθνύ.
Λνηπά ζέκαηα – Αλαθνηλώζεηο.

Οη θ.θ. Μέηνρνη, γηα λα έρνπλ δηθαίωκα παξαζηάζεωο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε πξέπεη, θαηά ην Νόκν θαη
ην Καηαζηαηηθό, λα θαηαζέζνπλ ηνπο ηίηινπο ηωλ
κεηνρώλ ηνπο ζην ηακείν ηεο Εηαηξίαο ή ζην Τακείν
Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείωλ ή ζε κία Τξάπεδα ζηελ έδξα
ηεο Εηαηξίαο θαη λα ππνβάιινπλ ζηελ Εηαηξία ηα
απνδεηθηηθά θαηαζέζεωο ηωλ ηίηιωλ ηνπο θαζώο θαη ηα
ηπρόλ έγγξαθα αληηπξνζώπεπζεο ηνπο, πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξηάζεωο
ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
Σε πεξίπηωζε πνπ δελ ζα επηηεπρζεί απαξηία ζηελ
πξναλαθεξόκελε εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο Ταθηηθήο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο (10/09/2017), απηή ζα επαλαιεθζεί
ζηηο 24/09/2017 εκέξα Κπξηαθή, ζηνλ ίδην ηόπν θαη ώξα,
κε ηα ίδηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.
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