ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «Α.Μ.Ρ. Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΜΑΕ 65307/22/Β/08/09 Α.Φ.Μ. 998435434
ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 19 ΤΗΛ 2610 242063
Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας και µετά από απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
και δ.τ.
«Α.Μ.Ρ. Α.Β.Ε.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 23 Σεπτεµβριου 2016 ηµέρα
Παρασκευη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα Αχαΐας, ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (Ο.Τ. 19) του
Δήµου Ωλενίας, προκειµένου να αποφασίσει επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.Υποβολη των εκθεσεων διαχειρησεως του Δ.Σ. και των ελεγκτων της εταιρειας για τη χρηση 2015 &
εγκριση αυτων.
2.Υποβολη για συζητηση και εγκριση των ετησιων οικονοµικων καταστασεων ,ητοι
Ισολογισµος,Αποτελεσµατων Χρησης , διαθεσης αποτελεσµατων,και προσαρτηµατος για την χρηση
01/01/2015--31/12/2015.
3.Απαλλαγη των µελων του Δ.Σ. και των ελεγκτων απο καθε ευθυνη για την δραστηριοτητα τους κατα τη
ληξασα εταιρικη χρηση 2015
5. Επικυρωση της αποφασης της εκτακτης γενικης συνελευσης των µετοχων,της 29 Μαρτιου 2016 µε
την οποια εκλεχθηκε νέο διοικητικο συµβουλιο,
6. Εγκριση για τις τις εκτός µισθού αµοιβές, που καταβληθηκαν σε ορισµενα µελη του διοικητικου
συµβουλιου για τις υπηρεσιες που παρειχαν στα πλαισια της συµµετοχης τους στην διοικηση της
εταιριας και της αναθεσης ειδικων καθηκοντων και αρµοδιοτητων, το ετος 2015.
7. Προεγκριση για χορηγηση εκτός µισθού αµοιβές, σε ορισµενα µελη του διοικητικου συµβουλιου για
τις υπηρεσιες που παρεχουν στα πλαισια της συµµετοχης τους στην διοικηση της εταιριας και της
αναθεσης ειδικων καθηκοντων και αρµοδιοτητων, για το ετος 2016.
8. Αυξηση του µετοχικου κεφαλαιου, το υψος του οποιου θα καθορισει η γενικη συνελευση.
9. Διαφορα θεµατα
Σε περίπτωση µη απαρτίας της γενικής συνέλευσης θα γινει επαναληπτική στις 13 Οκτωβριου 2016
ηµέρα Πέµπτη , την ιδια ώρα, στον ιδιο τόπο, και µε τα ιδια θέµατα, σύµφωνα µε το Αρθρο 23 του
καταστατικού.
Οι Μέτοχοι που επιθυµούν να παρευρεθούν στην Τακτική
Γενική Συνέλευση οφείλουν
σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις µετοχές τους στο ταµείο της
εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να προσκοµίσουν τις σχετικές
αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταµείο της
εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πάτρα 05-07- 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

