
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ                                                                     

ΤΗΣ «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24473/06/Β/91/47 

 

Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους της 

εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27η 

Ιουνίου 2008 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 09.00 το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, στην έδρα της εταιρείας στο 3ο χλµ. 

Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Συνόρων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέµατα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµός, Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 

Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταµειακών Ροών και Σηµειώσεις σύµφωνα 

µε τα ∆.Π.Χ.Π ) της εταιρικής χρήσης 2007 µετά από ανάγνωση των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και των Ελεγκτών. 

2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων (Ενοποιηµένος Ισολογισµός, 

Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης, Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων, Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών και Ενοποιηµένες Σηµειώσεις σύµφωνα µε τα 

∆.Π.Χ.Π ) της εταιρικής χρήσης 2007 µετά από ανάγνωση των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

των Ελεγκτών. 

3. ∆ιάθεση κερδών χρήσης 1.1.2007 – 31.12.2007 και διανοµή µερίσµατος. 

4. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα 

πεπραγµένα της χρήσης 2007. 

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2008 και καθορισµός αµοιβής τους. 

6. Προέγκριση αµοιβών προς µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρονική περίοδο από 1.1.2008 έως 

30.06.2009.  

7. Έγκριση συµµετοχής µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών. 

8. Τροποποίηση, συµπλήρωση, κατάργηση και αναρίθµηση διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας, προς 

το σκοπό προσαρµογής και εναρµόνισης αυτού µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει µετά την 

τροποποίησή του από το νόµο 3604/2007. 

9. ∆ιάφορες ανακοινώσεις. 

Όλοι οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως 

ή δια αντιπροσώπου. Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου. 

Οι µέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος πρέπει, µέσω του χειριστή τους στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων 

(Σ.Α.Τ.) να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση 

δεσµεύσεως µετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν µαζί µε τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην έδρα της 

εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη 3ο χλµ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Συνόρων (Τµήµα Μετόχων) µέχρι την 20η Ιουνίου 

2008. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι µετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασµό, βεβαίωση 

δεσµεύσεως µετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17). 

 

Αλεξανδρούπολη, 03-06-2008 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο     

       

 

Ο Πρόεδρος 

 

Αθανάσιος Παπαζηλάκης  


