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ύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ 

επσλπκία «Αλώλπκε Δηαηξεία Αλαπηπμηαθώλ Γξάζεσλ - ηέγε ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο» θαη ην δ.η. 

«ηέγε ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο», πξνζθαιεί ηνπο κεηόρνπο ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα 

δηελεξγεζεί ηελ 27
ε
 Ινπλίνπ 2015 θαη ώξα 9.00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο νδόο Ξελνθώληνο 5, γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα αθόινπζα ζέκαηα: 

 

ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1.  Δλεκέξσζε ησλ κεηόρσλ γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηεο εηαηξείαο 

2. Έγθξηζε ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2014 (01.01.2014 – 

31.12.2014), ήηνη ηνπ Ιζνινγηζκνύ, ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Χξήζεσο, ηνπ Πίλαθα 

Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ θαη ηνπ Πξνζαξηήκαηνο, κεηά ησλ επ' απηώλ Δθζέζεσλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ 

3. Έγθξηζε πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2014  

(01.01.2014 - 31.12.2014) 

4. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε 

επζύλε δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη απνδεκηώζεσο γηα ηελ θιεηζζείζα ρξήζε 2014 (01.01.2014 - 

31.12.2014) 

5. Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ ειεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2015 (01.01.2015 – 

31.12.2015) θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο απηώλ. 

6. Μείσζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 261.460,08 επξώ πξνο δηαγξαθή κέξνπο 

ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηώλ, κέζσ ηαπηόρξνλεο (i) κείσζεο νλνκαζηηθήο αμίαο κεηνρώλ από 

12,12 επξώ ζε 4,74 επξώ εθάζηεο (ii) κε παξάιιειε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ 

ηεο εηαηξείαο από 35.434 ζε 14 (reverse split) κε ζπλέλσζε 2.531 κεηνρώλ ζε κία (1) κεηνρή 

νλνκαζηηθήο αμίαο 12.000 επξώ θαη (iii) παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζην Γ ηεο εηαηξείαο γηα 

εθπνίεζε θιαζκαηηθώλ δηθαησκάησλ κεηνρώλ πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςνπλ από ηε ζπλέλσζε θαη γηα 

απόδνζε ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ πξντόληνο ηεο εθπνίεζεο. 

7. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο, πνπ αθνξά ην Μεηνρηθό Κεθάιαην - 

Παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εμνπζηνδνηήζεσλ πξνο ην Γ.. ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

8. Γηάθνξα ζέκαηα-Αλαθνηλώζεηο. 

 

ηε Γεληθή πλέιεπζε απηή, ζύκθσλα κε ην Νόκν πεξί Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο 

εηαηξείαο έρνπλ δηθαίσκα λα κεηάζρνπλ, είηε απηνπξνζώπσο είηε κε αληηπξόζσπν, όινη νη Μέηνρνη ηεο 

εηαηξείαο. Κάζε κεηνρή δίλεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ. Οη Μέηνρνη πνπ δηθαηνύληαη θαη επηζπκνύλ λα 

κεηάζρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ππνρξενύληαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηε πλεδξίαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο λα θαηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε Αλώλπκε Σξαπεδηθή εηαηξεία ζηελ Διιάδα. Η πξνζεζκία ηεο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπ ηζρύεη θαη γηα ηελ θαηάζεζε ζηελ εηαηξεία ησλ απνδείμεσλ θαηάζεζεο θαη ησλ εγγξάθσλ 

αληηπξνζσπείαο. Η εηαηξεία ρνξεγεί ζε απηνύο πνπ θάλνπλ ηελ θαηάζεζε απόδεημε πνπ ρξεζηκεύεη, γηα 

ην πξόζσπν πνπ πξόθεηηαη λα παξαζηεί, σο άδεηα εηζόδνπ. Η παξάιεηςε ηήξεζεο ησλ σο άλσ 

δηαηππώζεσλ ζηεξεί ηνλ Μέηνρν από ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε εθηόο θαη αλ 

απηή θαη εθόζνλ ππάξρεη απαξηία, επηηξέςεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ. 
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