Πρόσκληση
Πρόσκληση των µετόχων της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία « ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» σε έκτακτη Γενική
Συνέλευση.
(ΑΡ.Μ.ΑΕ 1932/06/Β/86/99)
Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής βάσει της
από 14/08/08 απόφασής του καλεί τους µετόχους της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 3
Οκτωβρίου 2008 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12 π.µ στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός
Κηφισίας 43 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επι του κάτωθι θέµατος:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
«Υποβολή Επενδυτικού Προγράµµατος και Κάλυψη ιδίας συµµετοχής της Εταιρείας αξίας
2.947.111,48 ευρώ για την υπαγωγή της, στις διατάξεις του Ν.3299/2004, µε δέσµευση του
ποσού αυτού από το Λογαριασµό Κέρδη εις Νέον».
Επί του ως άνω θέµατος, ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο, εξηγώντας ότι σύµφωνα µε το καταρτισθέν
πρόγραµµα επενδύσεων αξίας περίπου 3.975.964,19 ευρώ και για την υποβολή του στο
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, προκειµένου να τύχει των ευεργετικών διατάξεων του
Ν.3299/2004 και για να τηρηθούν τα προβλεπόµενα υπό του ανωτέρω Νόµου, η εταιρία πρέπει
να συµµετέχει µε ιδία συµµετοχή στο πρόγραµµα αξίας 2.947.111,48 ευρώ .
Σύµφωνα µε τον Νόµο η παραπάνω συµµετοχή, µπορεί να καλυφθεί από τη δέσµευση του
ποσού αυτού από το Λογαριασµό Κέρδη Εις Νέον και σχηµατισµού λογαριασµού µε ειδικό
τίτλο «Έκτακτα Αποθεµατικά». Προτείνει κατά συνέπεια, όπως στην προσεχή έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της ,εισαχθεί ως θέµα προς συζήτηση και έγκριση η κάλυψη της ιδίας
συµµετοχής της Εταιρίας αξίας 2.947.111,48 ευρώ περίπου, για την υπάγωγή της στις διατάξεις
του Ν.3299/2004, µε δέσµευση του ποσού αυτού από το Λογαριασµό Κέρδη Εις Νέον και η
µη διανοµή αυτού πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Στη συνέλευση δικαιούνται σύµφωνα µε το καταστατικό να παραστούν όλοι οι µέτοχοι, είτε
αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο. Όσοι από τους µετόχους επιθυµούν να συµµετέχουν
στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, µέσω του χειριστή του λογαριασµού τους, στον
οποίον είναι καταχωρηµένες οι µετοχές τους, στο σύστηµα άυλων τίτλων (ΣΑΤ) ή µέσω του
κεντρικού αποθετηρίου αξιών, για µετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον ειδικό λογαριασµό τους,
να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν και να προσκοµίσουν τη σχετική
βεβαίωση δέσµευσης των µετοχών που εκδίδει το κεντρικό αποθετήριο αξιών, καθώς και τα
τυχόν έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό
Κηφισίας 43 Τ.Κ 11523 πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
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