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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

  Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

 

Σύµφωνα µε το Νόµο  και το Καταστατικό της εταιρείας και µετά από απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου  , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας  , σε Τακτική 

Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2014 , ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.µ., στα 

γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στα Οινόφυτα Βοιωτίας επί του 55
ου

 

χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας . Η παρούσα Πρόσκληση θα υποβληθεί στις διατυπώσεις 

δηµοσιότητας που προβλέπει ο Νόµος.  

 

Θέµατα της Ηµερησίας ∆ιάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Υποβολή της εκθέσεως πεπραγµένων του ∆.Σ. καθώς και της Έκθεσης  Ελέγχου 

του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον  ισολογισµό της χρήσεως 1.1.13 - 

31.12.13.  

2. Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων ( Ισολογισµός - Λογαριασµός 
Αποτελεσµάτων - Προσάρτηµα  και πίνακας  διαθέσεως αποτελεσµάτων 

χρήσεως) 1.1.13 - 31.12.13 . 

3. Εγκριση αποζηµιώσεως των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 
2013. 

      Προέγκριση αµοιβών Προέδρου, αντιπροέδρου και µελών ∆Σ για τη χρήση 2014. 

4. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρονιάς 2013.  

5. Εκλογή  Τακτικού και  Αναπληρωµατικού   Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή για τη 
χρήση 2014. 

6. ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις  
 

Επειδή η εταιρεία δεν έχει ακόµη εκδόσει µετοχές, οι µέτοχοι που επιθυµούν να 

µετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δηλώσουν µε έγγραφό τους 

στην εταιρεία µέχρι και την 21
η
 Ιουνίου 2014, την πρόθεσή τους να συµµετάσχουν 

στη συνέλευση , αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθµό των 

µετοχών τους , τα νοµικά δε πρόσωπα να ορίσουν και τους εκπροσώπους τους. 

Όσοι µέτοχοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση µε 

αντιπρόσωπο , οφείλουν να παραδώσουν στην εταιρεία µέχρι και την 21
η
 Ιουνίου 

2014 και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης τους  

 

 

          ΟΙΝΟΦΥΤΑ, 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 
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