Πρόσκληση
Πρόσκληση των µετόχων της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» σε Τακτική 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 06/05/08 απόφασής του καλεί τους µετόχους της σε τακτική Γενική Συνέλευση για τις 06
Ιουνίου 2008 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12 π.µ στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα ,οδός
Κηφισίας 43 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 µαζί
µε την έκθεση του ∆.Σ και του ελεγκτού για την χρήση 01/01/2007 – 31/12/2007.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 01/01/2007 – 31/12/2007.
3. Έγκριση αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το
σώµα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2008.
5. Καθορισµός ηµεροµηνίας αποκοπής και χρονικό διάστηµα πληρωµής του
µερίσµατος.
6. Εκλογή µελών νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και καθορισµός ανεξαρτήτων µελών ∆.Σ.
σύµφωνα µε το αρθρ. 3 του Ν 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Έγκριση των πάσης φύσεως πράξεων της διαχείρησης των διαθεσίµων από τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας για τη χρήση 2007.
8. Λοιπά θέµατα και διάφορες ανακοινώσεις.
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 ετήσια τακτική 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
τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
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