Πρόσκληση των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία
«ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση
(Aρ. Μ.Α.Ε. 60724/004/B/06/0210)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006956201000

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ .κ.
Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25 Ιουλίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 09.00 π.µ. στα γραφεία της εταιρίας στη Νέα Ιωνία Αττικής (οδός
Αλέκου Παναγούλη αριθµός 91), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί
των κάτωθι θεµάτων ηµερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού και των Οικονοµικών καταστάσεων
της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015 – 31/12/2015) µετά των επ’ αυτού
εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού
Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί των οικονοµικών καταστάσεων
και της εν γένει διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρικής χρήσεως από
1/1/2015 έως 31/12/2015.
3. Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και
προέγκριση

καταβλητέων

αµοιβών

και

αποζηµιώσεων

σε

µέλη

του

∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016.
4. Έγκριση του τρόπου διαθέσεως των κερδών για την εταιρική χρήση από
1/1/2015 έως 31/12/2015
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ελεγκτή από το σώµα
Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της
εταιρικής χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 και καθορισµός αµοιβής των

Οι κ. κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στην κατά τα άνω Τακτική
Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό

της εταιρίας, να καταθέσουν τις µετοχές που κατέχουν στο Ταµείο της
Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα
αποδεικτικά

έγγραφα

κατάθεσης

καθώς

και

τα

τυχόν

έγγραφα

αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον
ηµέρες πριν την ηµεροµηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης και των τυχόν επαναληπτικών αυτής.

Νέα Ιωνία, 04 Ιουλίου 2016
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

