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Tακτικι{ Γενικη Συν6λευοη

Τo Διoικητικ6 Συμβoιiλιο τηg ανωvυμηg εταιρεiαg με την επωvυμiα (oPΓANΙΣMoΣ

ΣYΛΛoΓΙKΗΣ ΔΙΑXEΙPΙΣHΣ KΑΙ

ΠPOΣTAΣΙAΣ ΣYΓΓENΙKΩN

ΔΙKΑΙΩMATΩN- THΛEOΠTΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩMATA ANΩNYMΗ ETAΙPEΙA> και
διακριτικ6 τiτλo <THΛEOΠTΙKΑ ΔΙΚAΙΩMΑΤA), με απ6φαoη πoυ 6λαβε ο,τη
oυνεδρiαoη τoυ τη€ 24ηζ lνΙdtoυ 20Ι3 και ofμφωνα με τo καταστατικ6 τηg εταιρεiαg
πρooκαλεi τoυ κ.κ. μετ61ου9 ηg εταιρεiαζ σε Tακτιlο1 Γενικη Συν6λευoη, η oπoiα θα
λιiβει 1iυρα oτα γραφεiα τηg εταιρεiαg (Boυληg 16, Aθηνα) την 26 η Ιoυνioυ 20Ι3,

'

ημ6ρα Tετdρτη και rilρα 11:Ο0 για vα oυζηηoουν και λd,βoυν απoφιioειg πdνω oτα
θ6ματα τηζ ημερησfαg διιiταξηg πoυ αναφ6ρoνται παρακdτω.

Θfματα Hμερηοiα6 Διιftταξη6
1.

'Eγκριoη των εηoiων oικoνoμικiυν καταoτd,ο.εων
oπoiα 6ληξε oτιg

3

ηζ

στ' εταιρικη6 xρηο,ηg

η

|.τ2.201ι2 ψετα απ6 ακρ6αoη των Eκθ6οεων του Διoικητικoιi

Συμβoυλioυ και των Eλεγκτiυν επiτων oικoνoμικcilv Kαταoτdoεων.
2.

Aπαλλαγη των μελcilν του Διoικr1τικoιi Συμβoυλfoυ και των Eλεγκτiον απ6 κdθε
ευθιiνη απoζημfωoηg για τιg ετηoιεg oικoνoμικ6g καταο'τd,oειg και τη δια1εiριoη
τηg εταιρεiαg κατ6 τη χρηση πoυ 6ληξε o'πg

3

|.t2.20Ι2.

Eκλoγη ελεγκτιbν για τη χρηση 2Ο13 και καθoριoμ69 ηg αμοιβη6 τoυg.

4.

'Eγκριoη αμοιβιirν, απoζημιiυoεων και εξ6δων παρd,oταoηg πoυ καταβληθηκαν
oτα μ6λη του Διoικητικoιi Συμβoυλioυ κατd τη δι&ρκεια τηg εταιρικηg xρηoηg
πoυ 6ληξε oτιg 31.t2.20|2 και πρo6γκριση αμoιβιilν κ.λπ. μελιbν τoυ ν6oυ
Διoικητικoιi Συμβoυλioυ για τη χρηση 2013 oυμπεριλαμβανoμ6νων oυμβdοεων

ηg παραγρ6φoυ 3 τoυ
iδιoυ ν6μoυ.

&ρθρου 24 τoυ K.N. 219011920 και του dρθρoυ 23α τoυ

5.

'Eγκριoη Τρoπoπoiηoηg Γενικrbν Aρ1ιilν Κανoνιoμori Διανoμηg του oργανιoμoιi

και τηg απ6φαοη9 τoυ Διoικητικoδ Συμβoυλioυ για το πoσoστ6 παρακρd,τησηζ
επi των εo6δων ετων 20Ι2 και 2013 υπ6ρ τηζ Eταιρεiαg. Aπ6φαoη για
oριοτικoπoiηoη τoυ υπ6 τρoπoπoiηoη Kανονιoμoιi Διανoμηg
απ6δooη9 εν 6λω η
μ6λη

και

απ6φαoη

w μ6ρει των πρoζ διανoμη εo6δων των ετιilν 2010-20Τ2 oτα

ηg Eταιρεiαg, υπ6

την ιδι6τητd

ηg

ωg

oργανιομοιi Συλλογικηg Δια1εiριoηg

Συγγενικιilν Δικαιω μd,των.
Eνημ6ρωoη για τιg εξελiξειg δια1εiριοηg και εioπραξηg ηg εδλογηg αμoιβηg κατ'
dρθρoν 18 τoυ Ν.2l2|lL993 κι 6γκριoη ενεργειιirν τoυ ΔΣ.
7.

Eνημ6ρωoη μετ61ων για δικαoτικ69 κι εξrilδικεg εν6ργειε9

ηg

Eταιρiαg ωζ πρoζ

τo δικαiωμα δημ6oια9 εκτ6λεoη9 κι 6γκριoη ενεργειιilν ΔΣ.
8.

oι

Διdφoρα dλλα Θ6ματα- ανακoινriloειg.

μ6τo1oι πoυ επιΘυμo6ν να μετd,o1oυν o'ην Γεvικη Συν6λευoη πp6πει, o6μφωνα με

τo d,ρθρo 10 τoυ καταστατικoιi oε oυνδυαoμ6 με τo &ρθρo 28 τoυ Κ.N.2190lt920
6πω9 ιo1βει, να καταθ6ooυν πg μετo169 τουζ στo Tαμεfo τηg εταιρεiαg η oτo Tαμεio

και Δανεiων η oε oπoιαδηποτε Tp6πεζα στην Eλλ6δα και να
πρooκoμfooυν τα o1ετικd, απoδεικτικd, 6γγραφα oτα γραφεiα τηg εταιρεiαg 5
ΠαρακαταθηκrΙlν

τoυλd,1ιoτον πληρειg ημ6ρε9 πρτν απ6 εκεiνη, για την oπoiα oρfoθηκε η oυνεδρfαoη
τηg Γ.Σ. Mθτo1oι νoμικd, πρ6oωπα μπoρoδν να oρiooυν ωζ εκπρoσrbπoυg τoυg μ61oι

τρiα φυoικd πρ6oωπα, τηρrbνταq την υπoχ)6ωoη 6πω9 καταθ6ooυν 6ω9 την iδια ωg
dνω προθεoμiα oτα γραφεfα τηg εταιρεiαg και τα 6γγραφα αντιπρoσωπεiαg τoυq.

Aθηνα, 24 Μαtoυ 201ι3

Για τo Διoικηπκ6 Συμβοriλιo

o ffρ6'sρog
Nικ6λαοg Αγγελ6πoυλο9

