Κηφισιά, 05/06/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,
µε διακριτικό τίτλο "∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.",
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27160/06/Β/92/5
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2008 – 31/12/2008)
30 Ιουνίου 2009, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ.
Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρείας και µετά από απόφαση της 04/06/2009
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Κηφισιά (οδός
Ελαιών αρ. 54) ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, µε διακριτικό
τίτλο "∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.", να συµµετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση
που θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Ελαιών 54 – Κηφισιά, την
30 Ιουνίου 2009, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ., µε τα κατωτέρω θέµατα ηµερησίας
διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιηµένων και µη Οικονοµικών Καταστάσεων της
εταιρικής χρήσης 1/1/2008 – 31/12/2008 µετά των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή,
2. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2008 και την µη
καταβολή µερίσµατος.
3. Έγκριση των πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2008 και απαλλαγή
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζηµιώσεως για την χρήση του έτους 2008.
4. ∆ιορισµός τακτικών και αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009 και
καθορισµός αµοιβής τους.
5. Έγκριση αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την οικονοµική χρήση 1/1/2008 –
31/12/2008 και προέγκριση αυτών για την οικονοµική χρήση 1/1/2009 – 31/12/2009.
6. Επικύρωση και έγκριση εκλογής προσωρινού µη εκτελεστικού – ανεξάρτητου µέλους σε
αντικατάσταση παραιτηθέντος, µε παράλληλη επικύρωση και έγκριση νέας σύνθεσης του
∆.Σ.
7. Ορισµός µελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 37 Ν.3693/2008.
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8. Παροχή άδειας, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/20 σε µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντικά Στελέχη για τη συµµετοχή τους σε ∆ιοικητικά
Συµβούλια ή στη ∆ιοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους, συναφείς ή παρεµφερείς
σκοπούς
9. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών για την κάλυψη ιδίας
συµµετοχής σε επένδυση που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του επενδυτικού νόµου
Ν.3299/2004 µε διανοµή δωρεάν µετοχών.
10. ∆ιάφορα θέµατα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις.
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό για να λάβουν µέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση
οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο οφείλουν:
Εάν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό να δεσµεύσουν το σύνολο ή
τµήµα των µετοχών τους µέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική
Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία
πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τµήµα Μετόχων της ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.,
στην Κηφισιά, οδός Ελαιών αριθ. 54, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες πέντε (5) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή µέχρι την 24/06).
Εάν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν το σύνολο ή
τµήµα των µετοχών τους µε δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και
τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να
καταθέσουν στο Τµήµα Μετόχων της ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., στην Κηφισιά, οδός
Ελαιών αριθ. 54, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
την ηµεροµηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή µέχρι την 24/06)
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νοµικά πρόσωπα πρέπει µέσα στην ίδια ως άνω προθεσµία να
καταθέσουν σύµφωνα µε το Νόµο, και τα νοµιµοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω
προθεσµία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους
Μετόχους εκείνους που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µε αντιπρόσωπο.
Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγµατοποίησης
της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν µαζί τους τα νόµιµα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς
τους έγγραφα (αστυνοµική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.).

Κηφισιά, 05/06/2009
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΙΤΑΚΑΣ
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