ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΡΟΗ ΑΕΒΕ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 20Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΑΡ.Μ.Α.Ε 7374/01ΝΤ/Β/86/308 & Γ.Ε.ΜΗ 122137301000
Με εισήγηση του Προέδρου κ. Νικολάου Μαργαρίτη, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα τη
σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την 20η Ιουνίου 2013, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην έδρα της, µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας
διάταξης:
1. Υποβολή για Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών καταστάσεων και Εκθέσεων για τη χρήση 2012 και
του Ισολογισµού της ιδίας χρήσης
Α) Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Β) Του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή
2.

Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας
από κάθε ευθύνη ή αποζηµίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση
2012

3

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και
καθορισµός της αµοιβής τους.

4.

Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µέχρι του ποσού των € 308.000,00, εν µέρει µε
καταβολή µετρητών και εν µέρει µε κεφαλαιοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων της µετόχου ΕΛΕΒΟΡ
Α.Ε.Β.Ε. δια της εκδόσεως 7000 ονοµαστικών µετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του
Καταστατικού της εταιρείας.

5.

Έγκριση συµµετοχής Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ∆ιευθυντικών στελεχών της
εταιρείας για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις µε οποιονδήποτε τρόπο
µε την εταιρεία ή σε οποιαδήποτε άλλη µη ανταγωνίστρια της εταιρείας.

6.

Προέγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το Β’ εξάµηνο
2013, καθώς και για την περίοδο από 01/01/2014 µέχρι την εποµένη Τακτική Γενική Συνέλευση του
2014.

7.

Έγκριση για τη σύναψη συµβάσεων κατά το άρθρο 23Α παραγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.

8.

∆ιάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεµάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 14 στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωµα να µετάσχουν αυτοπροσώπως
ή µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό τους όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε µετοχή δίνει δικαίωµα µίας
ψήφου. Ιδιαίτερα επισηµαίνουµε ότι οι Μέτοχοι που επιθυµούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση,
οφείλουν να καταθέσουν τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις (ηµερολογιακές) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή να τα
παραδώσουν ιδιοχείρως ή να τα αποστείλουν προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και το ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εταιρείας µε
συστηµένη επιστολή «επί αποδείξει παραλαβής» ή τηλεοµοιοτυπία ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(E-mail).
Εάν την 20/06/2013 δεν επιτευχθεί απαρτία, όπως προβλέπει ο νόµος και το καταστατικό, η πρόσκληση
θα ισχύει και για τυχούσα νέα ή νέες (οσεσδήποτε) από αναβολή συνεδριάσεις της Γ.Σ. στον ίδιο χώρο
των κεντρικών γραφείων, ηµέρα και ώρα που θα αποφασίσει η Γ.Σ., ταυτόχρονα µε την αναβολή.

Μοσχάτο 30/05/2013
Με εκτίµηση
Για την ΡΟΗ ΑΕΒΕ

Νικόλαος ∆. Μαργαρίτης
Πρόεδρος του ∆.Σ.& ∆/νων Σύµβουλος

