CONFINE ΔΛΛΑ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ
Έδρα: Αθήνα, ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 2493001000 (ΑΡ.Μ.Α.Δ. 37935/001/Β/97/0195)
ΠΡΟΚΛΗΗ
ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
Ο επόπηεο εθθαζάξηζεο θαη ν εθθαζαξηζηήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «CONFINE ΔΛΛΑ
Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ» θαινύλ ηνπο κεηόρνπο ηεο ζε Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ζηηο
21 Μαρηίοσ 2016, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 15.00, ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, επί ηης οδού Δμμ.
Μπενάκη 24, 1ος όροθος γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα:
1. Εθινγή ειεγθηώλ (ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ) γηα ηε ρξήζε 01/01/2005 – 21/04/2005 θαη
γηα ηηο πεξηόδνπο 22/04/2005 – 21/04/2006, 22/04/2006 – 21/04/2007, 22/04/2007 –
21/04/2008, 22/04/2008 – 21/04/2009, 22/04/2009 – 21/04/2010, 22/04/2010 – 21/04/2011,
22/04/2011 – 21/04/2012, 22/04/2012 – 21/04/2013 θαη 22/04/2013 – 21/04/2014, 22/04/201421/04/2015, 22/04/2015- 21/04/2016, 22/04/2016 - 21/04/2017.
2. Έγθξηζε παξαδνρώλ γηα ηελ απνηύπσζε ηεο απνγξαθήο ελάξμεσο εθθαζαξίζεσο θαη ηε
ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 21/04/2005.
3. Δηάθνξα ζέκαηα.
Οη Μέηνρνη νη νπνίνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ σο άλσ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ
Μεηόρσλ, πξέπεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 2190 «Πεξί Αλσλύκσλ Εηαηξεηώλ», όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο, λα θαηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο
ηνπο ζην Τακείν ηεο Εηαηξείαο ή ζε νπνηαδήπνηε Τξαπεδηθή Εηαηξεία ή ζην Τακείν
Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα Σπλεδξηάζεσο
ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Σηελ ίδηα

εκεξνκελία πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ Εηαηξεία θαη νη

ζρεηηθέο απνδείμεηο θαηαζέζεσο ησλ Μεηόρσλ, θαζώο θαη ηα έγγξαθα αληηπξνζώπεπζεο.
Κάζε κία κεηνρή δίλεη ην δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. (ηει. επηθνηλσλίαο 210.3839388, 210.3839688)
Σε πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο, νη θ.θ. Μέηνρνη ηεο Εηαηξείαο θαινύληαη κε ηελ παξνύζα
θαη ρσξίο δεκνζίεπζε ηδηαίηεξεο πξόζθιεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζε Επαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηελ 1 Απριλίοσ
2016, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 15.00, ζηον ίδιο παραπάνω ηόπο.
Αζήλα, 26 Φεβξνπαξίνπ 2016
Ο επόπηεο εθθαζάξηζεο
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