ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΑΚΕΠ Α.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρ. ΓΕΜΗ 122500101000, πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 67888/01ΝΤ/Β/09/100(2009)

Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρείας και µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΕΠ Α.Ε.» (µε
Αρ. ΓΕΜΗ 122500101000, πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 67888/01ΝΤ/Β/09/100(2009)), να συµµετάσχουν στην
Τακτική Γενική Συνέλευση την 29/06/2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. στην έδρα της
εταιρείας στον ∆ήµο Καλλιθέας και επί της Λ. Θησέως µε αριθµό 280, µε τα εξής θέµατα ηµερήσιας
διάταξης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ακρόαση των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & των Ελεγκτών, επί του Ισολογισµού της
31/12/2016.
Έγκριση του Ισολογισµού της 31/12/2016 & των αποτελεσµάτων χρήσεως 01/01/2016 –
31/12/2016.
Απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη
αποζηµίωσης για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.
Η εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017.
Έγκριση συµµετοχής της εταιρείας σε ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς.
Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2017.
∆ιάφορα θέµατα & ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή
περισσότερων θεµάτων, οι µέτοχοι καλούνται µε την παρούσα και χωρίς δηµοσίευση ιδιαίτερης
πρόσκλησης σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο µέρος την 10/07/2017 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 11:00 π.µ. και Β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21/07/2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.µ. στον ίδιο χώρο. Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών
Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόµενα µε εξαίρεση τα θέµατα επί των οποίων θα έχει καταστεί
δυνατή η λήψη απόφασης. Στη 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 από την ηµεροµηνία που θα γίνει η
Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσµευσης των µετοχών
τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συµµορφωθούν εν γένει µε τις διατάξεις του
Νόµου και του Καταστατικού της εταιρείας.
Καλλιθέα, 17 Μαΐου 2017
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