
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 
23103/06/Β/90/26  

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση 
 
Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας το ∆ιοικητικό 
Συµβουλίου κατόπιν της αποφάσεως του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του 
της 17ης Απριλίου 2006, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική 
Συνέλευση (κατόπιν ειδικής άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την 
πραγµατοποίηση της Συνέλευσης εκτός έδρας της Εταιρείας) την 16η Μαΐου 
2006 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., στις αίθουσες του Ξενοδοχείου Μεγάλη 
Βρετανία, Πλατεία Συντάγµατος στην Αθήνα.  
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 
1. Υποβολή και έγκριση των Ατοµικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών 

Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2005 έως 31/12/2005 καθώς και 
της σχετικής έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού 
Ελεγκτή. 

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2005 
31/12/2005.  

3. Απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από 
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 2005.  

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωµατικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα 
χρήση και καθορισµός της αµοιβής αυτών.  

5. Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και καθορισµός 
αµοιβής τους κατά τα άρθρα 23α και 24 κν.2190/1920.  

6. Λήψη απόφασης για διάθεση ή διανοµή µετοχών στο προσωπικό της 
Εταιρείας ή και έγκριση προγράµµατος παροχής δικαιώµατος 
προαιρέσεως αγοράς µετοχών εκδόσεώς της, κατά τις σχετικές 
προβλέψεις των άρθρων 13 και 16 κν 2190/1920 σε συνδ. µε Π∆ 30/1988.  

7. ∆ιάφορα θέµατα - Ανακοινώσεις.  
 
Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στη Συνέλευση 
και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε µετοχή έχει 
δικαίωµα µίας ψήφου. 
 Οι Μέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στη Συνέλευση πρέπει, µέσω 
του χειριστού τους στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσµεύσουν το 
σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν 



 

 

βεβαίωση δεσµεύσεως µετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, 
Υπεύθυνος: κος Κόντος Νικόλαος). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί 
χειριστής και οι µετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασµό, βεβαίωση 
δεσµεύσεως µετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών 
(Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17).  

 
Μαρούσι, 17η Απριλίου 2006 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 


