
 
ΔΕΚΑΕΞΙ Α. Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙ ΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
Σύμφωνα με  το Νόμο 2190/1920 «περί  Ανωνύμων  Εται ρι ών»,  όπως  σήμερα ι σχύει  και  το άρθρο 10 του 

Καταστατι κού προσκαλούνται  οι  Μέτοχοι  της   εται ρεί ας  «ΔΕΚΑΕΞΙ  Α. Ε.  ΕΙΔΩΝ ΔΙ ΑΤΡΟΦΗΣ» με 

δ. τ.  ΔΕΚΑΕΞΙ  Α. Ε.   σε  Ετήσι α Τακτι κή Γενι κή Συνέλευση,  την 30η  Ιουνί ου 2014 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 8. 30 π. μ.  στα γραφεί α της εται ρεί ας  στην οδό Θηβών αρι θμ. 372 στο Αι γάλεω.   

 
 

 
Θ Ε Μ Α Τ Α    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ 

 

1.  Υποβολή προς  έγκρι ση τ ων αναθε ωρημένων  οι κονομι κών  καταστάσε ων  χρήσης  1. 1. 2012 
-31. 12. 2012 λόγω εφαρμογής του αναθε ωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους».  

2.  Υποβολή και  έγκρι ση του ι σολογι σμού χρήσης  1. 1. 2013 –  31. 12. 2013 και  τ ων λοι πών 

οι κονομι κών  καταστάσε ων  της  εται ρεί ας  μετά τ ων  επ’  αυτών  εκθέσε ων  του Δ. Σ.  και  τ ων 
ελεγκτών της εται ρεί ας. 

3.  Απαλλαγή του Δι οι κητι κού Συμβουλί ου και  των  ελεγκτών  από κάθε  ευθύνη αποζημί ωσης 
γι α την χρήση 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013. 

4.  Εκλογή ελεγκτι κής εται ρεί ας  την χρήση 1. 1. 2014 - 31.12. 2014. 

5.  Ει δι κή έγκρι ση σύμβασης  εργασί ας  με  τα μέλη του Δ. Σ.  και  παροχή άδει ας  στα μέλη το 
Δ. Σ. να ενεργούν πράξει ς σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του Ν 2190/20.  

6.  Λοι πά θέματα και  ανακοι νώσει ς. 
 

Όλοι  οι  μέτοχοι  της  εται ρί ας  έχουν  δι καί ωμα να λάβουν  μέρος  στη Συνέλευση και  να ψηφί σουν 

αυτοπροσώπως ή δι’ αντι προσώπου. Κάθε μετοχή έχει δι καί ωμα μι ας ψήφου.  
Σε  περί πτωση που κατά την ως  άνω συνεδρί αση,  δεν επι τευχθεί  η απαι τούμενη από το καταστατι κό και  

το νόμο απαρτί α γι α τη λήψη απόφασης  επί  όλων  ή μερι κών  εκ  τ ων  ανωτέρω θεμάτων  της  ημερήσι ας 
δι άταξης,  καλούνται  οι  μέτοχοι  της  εται ρεί ας  σε  Α΄ Επαναληπτι κή Γενι κή Συνέλευση που θα συνέλθει  

στι ς  11 Ιουλί ου 2014 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 8. 30 π. μ.  στον  ί δι ο ως  άνω τόπο γι α λήψη 
αποφάσε ων επί  των εν λόγω θεμάτων.  

Σε  περί πτωση που και  κατά την  Α΄ Επαναληπτι κή Γενι κή Συνέλευση,  δεν επι τευχθεί  η απαι τούμενη από 

το καταστατι κό και  το νόμο απαρτί α γι α τη λήψη απόφασης  επί  όλων  ή μερι κών  εκ τ ων  ανωτέρω 
θεμάτων  της  ημερήσι ας  δι άταξης,  καλούνται  οι  μέτοχοι  της  εται ρεί ας  σε  Β΄ Επαναληπτι κή Γενι κή 

Συνέλευση που θα συνέλθει  στι ς  22 Ιουλί ου 2014  ημέρα Τρί τη και  ώρα 8. 30 π. μ.  στον ί δι ο ως 
άνω τόπο γι α λήψη αποφάσεων επί  των εν λόγω θεμάτων.  

Τα θέματα της  ημερήσι ας δι άταξης  τ ων  τυχόν Επαναληπτι κών  Γενι κών  Συνελεύσε ων  θα εί ναι  τα 

αναφερόμενα ανωτέρω,  με  εξαί ρεση τα θέματα επί  τ ων  οποί ων  θα έχει  καταστεί  δυνατή η λήψη 
απόφασης.  

Στη Γενι κή Συνέλευση έχουν  δι καί ωμα παράστασης  όλοι  οι  μέτοχοι  της  εται ρεί ας  εί τε  αυτοπροσώπως 
εί τε δι’  αντι προσώπου.  Οι  μέτοχοι  που θέλουν  να πάρουν  μέρος  στην  παραπάνω Γενι κή Συνέλευση, 

οφεί λουν,  πέντε  (5)  τουλάχι στον ημέρες,  πρι ν από την ημερομηνί α που θα γί νει  η Γενι κή Συνέλευση,  να 
καταθέσουν  στο ταμεί ο της  εται ρεί ας  της  μετοχές  της,  εί τε  να φέρουν  στην εται ρεί α απόδει ξη ότι  

κατέθεσαν της  μετοχές  της ή  στο Ταμεί ο Παρακαταθηκών  και  Δανεί ων ή σε  οποι αδήποτε  στην  Ελλάδα 

ανώνυμη τραπεζι κή εται ρεία,  καθώς  και  τα τυχόν  έγγραφα αντι προσώπευσης  και  να συμμορφωθούν  εν 
γένει  με τι ς δι ατάξει ς του Νόμου και  του Καταστατι κού της εται ρεί ας. 

 
Αι γάλεω 28 Μαί ου 2014   

Το Δι οι κητι κό Συμβούλι ο  

 


