ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
με τον δ.τK «Π.ΓK ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.ΕK»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Π.ΓK ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.ΕK και την απόφαση που έλαβε το
Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της ONης Μαΐου OMNMI καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε
Τακτική Γενική Συνέλευση την OOα Ιουνίου OMNMI ημέρα Τρίτη και ώρα NM:MM π.μK στα γραφεία της στο OOο
χλμK Ε.ΟK Αθηνών-ΛαμίαςI στον Άγιο Στέφανο ΑττικήςI όπου και η έδρα τηςK Σε περίπτωση μη επίτευξης της
απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας
διάταξηςI η τυχόν Α’ Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 6 Ιουλίου OMNMI ημέρα Τρίτη και ώρα NM:MM
π.μK στον ίδιο τόπο και χώροI και η τυχόν Β’ Επαναληπτική ΣυνέλευσηI σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης
απαρτίαςI στις N9 Ιουλίου OMNM ημέρα Δευτέρα και ώρα NM:MM π.μKI χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησηςK
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
NK Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης OMM9 Eαπό Nης Ιανουαρίου OMM9 έως PNης Δεκεμβρίου OMM9) με τις σχετικές
Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ΕλεγκτώνK
OK Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης OMM9K
PK Εκλογή ελεγκτώνI τακτικού και αναπληρωματικούI για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την χρήση OMNM και καθορισμός της αμοιβής
τουςK
4K Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της
εταιρικής χρήσης OMM9 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη
χρήση OMNMI σύμφωνα με το άρθρο O4 του Κ.ΝK ON9M/N9OMK
5K Παροχή αδείας κατ’ άρθρο OP του Κ.ΝK ON9M/N9OM σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους
Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η ΕταιρίαK
6K Διάφορες άλλες ανακοινώσειςK
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και σε
οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική Συνεδρίαση αυτήςI πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τουςI είτε
μέσω του Χειριστή τους Eεφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της
Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων – Σ.Α.ΤK)I είτε μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
Α.ΕK EΕ.Χ.Α.ΕK) Eεφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας
Επενδυτή στο Σ.Α.ΤK) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για
συμμετοχή στη Γενική ΣυνέλευσηI καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα γραφεία της Εταιρίας πέντε E5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν
λόγω Ετήσιας Τακτικής Γενικής ΣυνέλευσηςI δηλαδή μέχρι την N6η Ιουνίου OMNMIσε περίπτωση δε Α’
Επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι την PMη Ιουνίου OMNM και σε περίπτωση Β’ Επαναληπτικής Συνέλευσης
μέχρι την NPη Ιουλίου OMNMK
Άγιος ΣτέφανοςI ON Μαΐου OMNM
Το Διοικητικό Συμβούλιο

