
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία 

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ  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 27-5-2009, καλούνται 
οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις  
είκοσι έξι Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (26-06-2009), ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00 στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερµού αριθµός 25 , στην Κηφισιά, µε τα 
παρακάτω: 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων 
Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 
31.12.2008, µετά των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του 
ορκωτού ελεγκτή – λογιστή. ∆ιάθεση κερδών.  

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή – 
λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και, 
αντίστοιχα, για τις οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2008. 

3. Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη 
διαχειριστική χρήση 2008. 

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον 
έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2009 και ορισµός της αµοιβής τους. 

5. Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή 
στη διεύθυνση Εταιρειών του Οµίλου. 

6. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη,  παράταση ή 
ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής 
συνδεδεµένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. 

7. Κατάργηση του αποφασισθέντος, διά της από 8ης Ιουλίου 2008 Α’ Επαναληπτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προγράµµατος διάθεσης, 
δικαιωµάτων προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση µετοχών της Εταιρείας 
(άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920). 

8. Σύσταση, και εκλογή µελών, Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 
3693/2008. 

 
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 περί δέσµευσης των µετοχών τους είτε µέσω του Χειριστή τους στο Σύστηµα 
Αύλων Τίτλων (εάν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό), είτε µέσω της 



Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) (εάν οι 
µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό), 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. 

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό 
απαρτίας  για τη λήψη αποφάσεων επί ορισµένων θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης 
κατά την ως άνω ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει 
εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στις 8 Ιουλίου 
2009, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.µ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί 
της οδού Ερµού αριθµός 25, στην Κηφισιά, µε τα αυτά θέµατα (µη συζητηθέντα) της ως 
άνω αρχικής ηµερήσιας διάταξης και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική στις 22 Ιουλίου 2009, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.µ. στον ίδιο τόπο και µε τα αυτά θέµατα (µη συζητηθέντα)  
της αρχικής ηµερήσιας διάταξης. 
 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 


