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ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
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          Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συµβούλιο καλεί τους 

Μετόχους της ανωνύµου εταιρίας «ΑΜΕΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 1η Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00 

πµ στα  γραφεία της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα 

παρακάτω θέµατα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού της χρήσης από 1-1-2015 έως 31-12-2015 και των 

λοιπών οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά βάσει των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.), µετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού 

Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη αποζηµιώσεως για τις οικονοµικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας  κατά 

την υπόλογη χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015. 

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2016 και 

καθορισµός της αµοιβής αυτών. 

4. Αποδοχή εκχώρησης απαίτησης της «Α.Μ.Κ.Αθυµαρίτης&Σια Ο.Ε» κατά του Πρόδροµου 

Βραχόπουλου µε σκοπό την εξόφληση υφιστάµενης οφειλής προς την ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε. 

5. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων 

κοινών ονοµαστικών µετοχών µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών και τροποποίηση 

του άρθρου 5 του καταστατικού. 

6. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συµβούλιο για τον καθορισµό των επιµέρους όρων 

της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.  

7. Τροποποίηση άρθρου 8§4 του Καταστατικού της εταιρείας. 

8. Σύναψη Οµολογιακού Δανείου. 

9. Ανάθεση αρµοδιότητας στο ΔΣ κατ’ άρθρο 6§1α για µια 5ετία, περί σύναψης οµολογιακού 

δανείου. 

10. Λήψη απόφασης σχετικά µε αγορά ακινήτων εκ µέρους της εταιρείας. 



11. Προέγκριση αµοιβής Διευθύνοντος Συµβούλου κ. Αθυµαρίτου Μαρίας. 

12. Διάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 12 Σεπτεµβρίου 

2016 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 08.00,  στον αυτό τόπο.  

Κάθε µέτοχος που επιθυµεί να µετάσχει στην Τακτική  Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις 

µετοχές του στο ταµείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά 

έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταµείο της εταιρίας, 

πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης.  

Εξάλλου οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να 

µετάσχουν µε πληρεξούσιο, της πληρεξουσιότητας δυνάµενης να δοθεί και µε επιστολή περιέχουσα 

υπογραφή της οποίας το γνήσιο θα έχει βεβαιωθεί νοµίµως (από Δηµόσια Αρχή). Επί κοινωνίας 

µετοχής στη Γ.Σ. µετέχει ο διαχειριστής αυτής. Το πληρεξούσιο πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία 

της εταιρίας πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση.  

      

Πάτρα  04-08-2016 


