Ετήσια Σακτική Γενική υνέλευση Αγ. τέυανος, 29 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΑΠΑΡΣΙΑ : 13.682.507 θνηλέο κεηνρέο & δηθαηώκαηα ςήθνπ
AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΥΙΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ: 67,63% ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
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1. Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηεζίσλ, εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ, νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα 13.682.507
ΔΠΧΑ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2015 (01.01.2015-31.12.2015) κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
θαη ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ.

67,63%

0

0%

0

0%

ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ ηεο Εηαηξείαο από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο 13.682.507
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6. Άιια ζέκαηα.
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