,ΠΡΟΚΛΗΗ
ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ΚΑΙ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ
«ΑΚΔΠ Α.Δ.» (ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 67888/01ΝΣ/Β/09/100(2009)

Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
ύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο θαη κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ, θαινύληαη νη θ.θ. Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΚΔΠ Α.Δ.» (κε
ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 67888/01ΝΣ/Β/09/100(2009)), λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ
27.06.2013, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 17:00 ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ζηνλ Γήκν Καιιηζέαο θαη επί ηεο Λ.
Θεζέσο κε αξηζκό 280, κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
1) Αθξόαζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ & ησλ Διεγθηώλ, επί ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο
31/12/2012.
2) Έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο 31.12.2012 & ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 01/01/2012 – 31/12/2012.
3) Απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα
ηε ρξήζε 01/01/2012 – 31/12/2012.
4) Η εθινγή Οξθσηνύ Διεγθηή γηα ηε ρξήζε 01/01/2013 – 31/12/2013.
5) Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο ζε Γεκόζηνπο Γηαγσληζκνύο
6) Ακνηβέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2013.
7) Γηάθνξα ζέκαηα & αλαθνηλώζεηο.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ επηηεπρζεί απαξηία γηα ηελ ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσο επί ελόο ή
πεξηζζόηεξσλ ζεκάησλ, νη κέηνρνη θαινύληαη κε ηελ παξνύζα θαη ρσξίο δεκνζίεπζε ηδηαίηεξεο
πξόζθιεζεο ζε Α’ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζην ίδην κέξνο ηελ 11/07/2013 εκέξα Πέκπηε θαη
ώξα 17:00 θαη Β’ επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 245/07/2013 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 17:00 ζηνλ
ίδην ρώξν. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ηπρόλ Δπαλαιεπηηθώλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ζα είλαη
ηα σο άλσ αλαθεξόκελα κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα επί ησλ νπνίσλ ζα έρεη θαηαζηεί δπλαηή ε ιήςε
απόθαζεο. ηε Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ δηθαίσκα παξάζηαζεο όινη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο είηε
απηνπξνζώπσο είηε δη’ αληηπξνζώπνπ. Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα παξαζηνύλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε,
νθείινπλ, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, πξηλ από ηελ εκεξνκελία πνπ ζα γίλεη ε Γεληθή πλέιεπζε, λα
θαηαζέζνπλ ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ηηο βεβαηώζεηο δέζκεπζεο ησλ κεηνρώλ ηνπο θαζώο θαη ηα ηπρόλ
έγγξαθα αληηπξνζώπεπζεο θαη λα ζπκκνξθσζνύλ ελ γέλεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ θαη ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο.

Καιιηζέα, 15.05.2013
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΘΔΟΓΟΗ

