ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρίας
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.»
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του
την 30-04-2013 και σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται όλοι οι µέτοχοί
της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της εταιρίας, στην Ελασσόνα, την 28η
Ιουνίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1-31/12/2012, του Ισολογισµού της
31-12-2012 µετά των Αποτελεσµάτων χρήσεως, του Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων, του
Προσαρτήµατος και των Εκθέσεων του ∆.Σ. και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζηµιώσεως επί του Ισολογισµού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως από 1-1-2012 έως 3112-2012.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της
χρήσεως 2013.
4. Έγκριση µη διανοµής µερίσµατος στους µετόχους.
5. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραµµατέα της Γενικής Συνελεύσεως, να
επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.
6. Εκλογή νέου ∆.Σ. λόγω λήξης της θητείας του
7. Έγκριση καταβολής αµοιβών στον Πρόεδρο και στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.Σ. της εταιρίας
για το έτος 2013 .
8. ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις

∆ικαίωµα συµµετοχής, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, έχουν,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Νόµου και του καταστατικού της εταιρίας, οι µέτοχοι που θα
καταθέσουν τις µετοχές τους είτε στο Ταµείο της εταιρίας, είτε στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
ή σε οιαδήποτε αναγνωρισµένη ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα.
Τα αποδεικτικά καταθέσεως των πιο πάνω µετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε
περίπτωση συµµετοχής µετόχου δι΄ αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας
πέντε (5), τουλάχιστον, ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Νοµικά πρόσωπα, τηρουµένου του
προηγούµενου εδαφίου, µετέχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους
έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε µία µετοχή δίνει το δικαίωµα µίας ψήφου.

Ελασσόνα, 30-04-2013
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

