ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
-----.----Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της
18-5-2007, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση,
που θα συνεδριάσει στις είκοσι δύο Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (2206-2007), ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα Γραφεία της Εταιρείας επί της
οδού Λ. Ριανκούρ αριθµός 78α, στην Αθήνα, µε τα παρακάτω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και των
Ετήσιων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, µετά από ακρόαση των σχετικών
Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή
– Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις
Οικονοµικές Καταστάσεις και τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
κατά την εταιρική χρήση 2006.
3. Έγκριση διανοµής µερίσµατος στους Μετόχους και έγκριση αµοιβών και
αποζηµιώσεων Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2006.
4. Έγκριση διανοµής κερδών στο Προσωπικό της Εταιρείας.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή –
Λογιστή από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης
01-01-2007 έως 31-12-2007 και καθορισµός της αµοιβής αυτών.
6. Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, στα
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στους Γενικούς ∆ιευθυντές και στους
∆ιευθυντές της Εταιρείας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να
µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση θυγατρικών ή άλλων
Εταιρειών, συνδεδεµένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.
2190/20, όπως ισχύει.

7. Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη,
παράταση ή ανανέωση συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µεταξύ της
Εταιρείας και συνδεδεµένων Εταιρειών.
8. ∆ιάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν,
σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην
Εταιρεία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996,
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης της
Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νοµιµοποίησης των
εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει,
επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από την
ηµέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

