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αο γλσζηνπνηνύκε όηη δπλάκεη ηεο από 14.5.2010 απόθαζήο ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην θαιεί ηνπο κεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

"ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ" θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Β.Δ.Δ." ζε 

Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 11 Ινπλίνπ 2010, εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 16:00 ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζηα Βξηιήζζηα, επί ηεο Λεσθόξνπ Πεληέιεο 

αξηζκόο 48, γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη ιάβνπλ απόθαζε επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

ΘΔΜΑ 1ν: Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο (01.01.2009 -

31.12.2009) κεηά ησλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ 

Διεγθηή.  

ΘΔΜΑ 2ν: Δπηθύξσζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιήμαζαο εηαηξηθήο ρξήζεο θαη απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηελ 

εηαηξηθή ρξήζε (01.01.2009-31.12.2009).  

ΘΔΜΑ 3ν: Δθινγή Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξσκαηηθώλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηελ 

εηαηξηθή ρξήζε 01.01.2010 - 31.12.2010.  

ΘΔΜΑ 4ν: Παξνρή άδεηαο θαη' άξζξν 23 θ.λ. 2190/1920 ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε άιισλ 

εηαηξεηώλ κε ζπλαθέο αληηθείκελν.  

ΘΔΜΑ 5ν : Πξνέγθξηζε ακνηβώλ θαη απνδνρώλ κειώλ Γ γηα ηε ρξήζε 2010.  

ΘΔΜΑ 6ν: Δθινγή κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

ΘΔΜΑ 7ν: Δλεκέξσζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιεπόκελα ηνπ 

άξζξνπ 47 ηνπ θ.λ. 2190/20.  

ΘΔΜΑ 8ν: Γηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο.  

ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαηηνύκελεο απαξηίαο γηα ηε ιήςε απόθαζεο ζε 

όια ή νξηζκέλα από ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαινύληαη νη θ.θ. κέηνρνη 

ζε Α' Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 22 Ινπλίνπ 2010, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 
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16.00 θαη ζε Β' Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 5 Ινπιίνπ 2010 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 16.00, ακθόηεξεο ζηνλ ίδην ηόπν.  

Οη Μέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ, απηνπξνζώπσο ή κε αληηπξόζσπν, 

ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη ζηηο ηπρόλ Δπαλαιεπηηθέο απηήο νθείινπλ:  

-Να δεζκεύζνπλ ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ κεηνρώλ ηνπο κέζσ ηνπ ρεηξηζηή ηνπο θαη 

λα παξαιάβνπλ από απηόλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε δέζκεπζεο ησλ κεηνρώλ, ηελ 

νπνία πξέπεη απαξαίηεηα λα θαηαζέζνπλ ζηελ Δηαηξεία (Σκήκα Δμππεξέηεζεο 

Μεηόρσλ, Λεσθόξνο Πεληέιεο 48, Βξηιήζζηα) καδί κε ηα ηπρόλ έγγξαθα 

αληηπξνζώπεπζεο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ή ηεο ηπρόλ Δπαλαιεπηηθήο ηεο.  

-Αλ νη κεηνρέο ηνπο βξίζθνληαη ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό, λα δεζκεύζνπλ ην ζύλνιν 

ή κέξνο ησλ κεηνρώλ ηνπο κε δήισζή ηνπο ζηελ εηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ., ην νπνίν εθδίδεη θαη ηνπο παξαδίδεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε 

δέζκεπζεο κεηνρώλ, ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηελ Δηαηξεία (Σκήκα 

Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ, Λεσθόξνο Πεληέιεο 48, Βξηιήζζηα) καδί κε ηα ηπρόλ 

έγγξαθα αληηπξνζώπεπζεο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο Σαθηηθήο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηεο ηπρόλ Δπαλαιεπηηθήο ηεο.  

Οη θ.θ. Μέηνρνη πνπ ζα δεζκεύζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

πλέιεπζε, ζε πεξίπησζε επαλαιεπηηθώλ, πξέπεη λα ηηο δηαηεξήζνπλ δεζκεπκέλεο 

ή ζε πεξίπησζε άξζεο ηεο δέζκεπζεο λα ηηο επαλαδεζκεύζνπλ γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο επαλαιεπηηθέο.  

Δπίζεο νη Μέηνρνη, πνπ δελ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

11/06/2010, κπνξνύλ ζηε ζπλέρεηα λα δεζκεύζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο γηα λα 

ιάβνπλ κέξνο ζηηο ηπρόλ επαλαιεπηηθέο.  

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο ελεκεξώλεη ηνπο κεηόρνπο όηη ε νξηζζείζα 

ζύγθιεζε Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηηο 28 Μαΐνπ 2010 κεηά ηελ από 

5.5.2010 πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο, αθπξώλεηαη γηα ηππηθνύο 

ιόγνπο δεκνζηόηεηαο. 


