ΠΡΟΚΛΗΗ
Ετήσιας Σακτικής Γενικής υνέλευσης των μετόχων της ΝΣΟΠΛΕΡ
Α.Β.Ε.Ε.
(Αρ. MAE 45269/55/Β/00/02)
φμφωνα με το Νόμο και το Kαταςτατικό τθσ εταιρείασ, το Διοικθτικό υμβοφλιο καλεί τουσ
μετόχουσ τθσ Ανϊνυμθσ Βιομθχανικισ Εμπορικισ Εταιρείασ ΝΣΟΠΛΕΡ, ςε Σακτικι Γενικι
υνζλευςθ ςτισ 18/06/2018, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12:00 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ ςτθ
ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάςτρου ςτο Διμο Παιονίασ του Νομοφ Κιλκίσ, για ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων
επί των παρακάτω κεμάτων:
1. Τποβολι και ζγκριςθ των Εκκζςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου και του Ορκωτοφ Ελεγκτι
Λογιςτι για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εταιρικισ χριςθσ από 01.01.2017 ζωσ
31.12.2017.
2. Τποβολι και ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ εταιρικισ χριςθσ από
01.01.2017 ζωσ 31.12.2017 κακϊσ και των Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ
ενοποιθμζνθσ εταιρικισ χριςθσ από 01.01.2017 ζωσ 31.12.2017, ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά
Πρότυπα.
3. Απαλλαγι του Δ.. και των ελεγκτϊν από κάκε ευκφνθ αποηθμιϊςεωσ για τα πεπραγμζνα τθσ
εταιρικισ χριςθσ από 01.01.2017 ζωσ 31.12.2017.
4. Εκλογι ενόσ (1) τακτικοφ και ενόσ (1) αναπλθρωματικοφ Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι από το ϊμα
Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν (.Ο.Ε.Λ.) για τθν εταιρικι χριςθ από 01.01.2018 ζωσ 31.12.2018 και
κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ
5. Ζγκριςθ ςυμβάςεων με όργανα Διοίκθςθσ
6. Εκλογι νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου.
7. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ και λιψθ αποφάςεων.
τθ Γενικι υνζλευςθ ζχουν δικαίωμα παράςταςθσ όλοι οι μζτοχοι τθσ εταιρείασ είτε
αυτοπροςϊπωσ είτε δι’ αντιπροςϊπου. Οι μζτοχοι, οι οποίοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν,
αυτοπροςϊπωσ ι με αντιπρόςωπο, ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ, κα πρζπει μζςω του Χειριςτι
του Λογαριαςμοφ τουσ, ςτον οποίο είναι καταχωρθμζνεσ οι μετοχζσ τουσ ςτο φςτθμα Αυλϊν
Σίτλων (.Α.Σ.) ι μζςω των Ελλθνικϊν Χρθματιςτθρίων Α.Ε., για μετοχζσ που ζχουν κατατεκεί ςτον
Ειδικό Λογαριαςμό των Ελλθνικϊν Χρθματιςτθρίων Α.Ε., να δεςμεφςουν το ςφνολο ι μζροσ των
μετοχϊν που κατζχουν και να παραλάβουν από το Χειριςτι τουσ ι από τα Ελλθνικά Χρθματιςτιρια
Α.Ε. βεβαίωςθ δζςμευςθσ μετοχϊν, τθν οποία πρζπει να κατακζςουν ςτθν Εταιρεία ι ςτο Σαμείο

Παρακατακθκϊν και Δανείων ι ςε οποιαδιποτε Ανϊνυμθ Σραπεηικι Εταιρεία ςτθν Ελλάδα και να
προςκομίςουν τισ αποδείξεισ κατάκεςθσ και τα τυχόν ζγγραφα αντιπροςϊπευςθσ τουλάχιςτον
πζντε (5) μζρεσ πριν από τθν οριηόμενθ θμερομθνία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ ςτθν Εταιρεία
(ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάςτρου - Σ.Κ. 61200 Πολφκαςτρο, Νομόσ Κιλκίσ, τθλ: 23430-54000 - φαξ: 2343023701), προκειμζνου να μποροφν να λάβουν μζροσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ. ε περίπτωςθ μθ
επιτεφξεωσ τθσ απαιτοφμενθσ από το νόμο απαρτίασ το Διοικθτικό υμβοφλιο με τθν παροφςα
πρόςκλθςθ καλεί τουσ Μετόχουσ τθσ Εταιρίασ ςε Επαναλθπτικι Γενικι υνζλευςθ τθν 29θ Ιουνίου
2018, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:00 μ.μ. ςτον ίδιο τόπο.
ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάςτρου 25/05/2018

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο

