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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
 
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» με την από 12-04-2010 
απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΑΚΡΙΤΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13η Μαίου 2010 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη , οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, 
στην  αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των 
Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2009, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2009 και 
ανάγνωση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 
1.1.2009 - 31.12.2009. 

 
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009. 
 
3. Eκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2010-31.12.2010 και έγκριση της 

αμοιβής τους. 
 

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
 
5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2009 και προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
για την επόμενη χρήση 2010. 

 
6. Διάφορες ανακοινώσεις. 

 
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της 
Εταιρείας, οφείλουν: - Να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να 
παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. - Εάν μετά την αποϋλοποίηση των μετοχών τους, 
αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και 
να παραλάβουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. - Να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των 
μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Σωκράτη Οικονόμου 3 
Αλεξανδρούπολη,), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, 
δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 07 Μαίου 2010. 

                                                       
Αλεξανδρούπολη 12 Απριλίου 2010 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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