ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.»
ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Ανώνυµης εταιρίας εµφιάλωσης και εµπορίας
του µεταλλικού νερού «ΣΟΥΡΩΤΗ», σύµφωνα µε το νόµο 2190/1920 “περί
Ανωνύµων εταιριών”, όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρίας, καλεί τους
κ.κ. µετόχους της εταιρίας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στις είκοσι
εννιά (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 µ.µ. στο Συνεδριακό
Κέντρο “POLIS” που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Ταγαράδων του δήµου
Θέρµης Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των
κατωτέρω θεµάτων της αρµοδιότητάς της:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
µετά των επ΄ αυτών συναφών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του
Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015.
2.

Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού

Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 2015.
3. ΄Εγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση
2015.
4. Προέγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση
2016.
5.

Παροχή άδειας (έγκριση) κατάρτισης συµβάσεως της εταιρίας µε µέλος

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ελεγκτή από το Σώµα
Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
7. ∆ιάφορα θέµατα και Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος και να ψηφίσουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε αντιπρόσωπο, όλοι οι µέτοχοι της εταιρίας. Κάθε
µετοχή δίνει δικαίωµα µίας ψήφου.
Για να λάβουν µέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. µέτοχοι πρέπει, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του νόµου 2190/1920 “περί Ανωνύµων εταιριών” και το
καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις µετοχές τους πέντε (5)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την οριζόµενη για τη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης της εταιρίας, είτε στα γραφεία της εταιρίας, είτε στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη νόµιµα στην
Ελλάδα Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία. Για τους µετόχους που έχουν αφήσει για
φύλαξη τις µετοχές τους στην εταιρία, ισχύουν οι βεβαιώσεις κατάθεσης
µετοχών που έχουν εκδοθεί και έχουν αποσταλεί από την εταιρία.
Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι σχετικές
αποδείξεις κατάθεσης µετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Σουρωτή, 31 Μαϊου 2016
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
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