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Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το νόµο και
το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυµης Εταιρείας µε την
επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την
6η Ιουνίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρείας
στον Ασπρόπυργο Αττικής (Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 67) προς συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των ακολούθων θεµάτων της ηµερησίας διάταξης :
1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης
από 1.1.2013– 31.12.2013.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας,
δηλαδή του Ισολογισµού, του Λογ/σµού Αποτελεσµάτων χρήσης, του
πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 –
31.12.2013 µετά του Προσαρτήµατος, της ΄Εκθεσης των Ελεγκτών και της
Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τα
πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013.
4. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
5. Εκλογή δυο (2) Τακτικών Ελεγκτών και δυο (2) αναπληρωµατικών, για την
χρήση 2014 και καθορισµός της αµοιβής αυτών.

6. Λήψη απόφασης για τη ρύθµιση – διάθεση των Αποτελεσµάτων της
εταιρικής χρήσης από 1.1.2013– 31.12.2013.

7. Τροποποίηση καταστατικού
8. ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις.
Μέτοχοι επιθυµούντες να µετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση,
οφείλουν να καταθέσουν τις µετοχές τους στο Ταµείο της Εταιρείας, ή στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκοµένων
στην Ελλάδα Ανωνύµων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέσα στην ίδια πενθήµερη προθεσµία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο
Ταµείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών τους και τα
έγγραφα πληρεξουσιότητας.
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