ΠΡΟΚΛΗΗ
ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ
“MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ”
και το δ.τ. ‘’MEGALAB AIΓΑΛΕΩ Α.Ε.”
Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 126745201000
Ε ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ 26Η ΙΟΤΝΙΟΤ 2015

Με τθν από 4/6/2015 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςφμφωνα με το
Νόμο και το Καταςτατικό, καλοφνται οι κ.κ. Μζτοχοι τθσ Εταιρείασ ςε Ετιςια
Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ, που κα πραγματοποιθκεί τθν εικοςτι ζκτθ (26θ) Ιουνίου
2015, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 13:00 μ.μ., ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ (Ιεράσ Οδοφ,
αρικμ. 195, Αιγάλεω Αττικισ), προσ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων επί των εξισ
κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ:
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1]

Υποβολι και ζγκριςθ των Ετθςίων Οικονομικϊν Καταςτάςεων (Εταιρικϊν και

Ενοποιθμζνων) τθσ ‘’MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε.” χριςεωσ 2014 (1.1.2014 –
31.12.2014), μετά από υποβολι, ακρόαςθ και ζγκριςθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν επ’
αυτϊν.
2]

Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Ορκωτϊν

Ελεγκτϊν από κάκε ευκφνθ αποηθμιϊςεωσ για τθν διαχείριςθ των εταιρικϊν
υποκζςεων, τθ ςφνταξθ και τον ζλεγχο των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων
χριςθσ1.1.2014 – 31.12.2014 , κατ’ άρκρο 35 κ.ν. 2190/1920.
3]

Ζγκριςθ των καταβλθκζντων - κατά τθν χριςθ 2014 - προσ τα μζλθ του

Διοικθτικοφ Συμβουλίου αμοιβϊν και αποηθμιϊςεων. Ζγκριςθ ςυμβάςεων και
κακοριςμόσ αμοιβϊν και αποηθμιϊςεων καταβλθκθςομζνων κατά τθ χριςθ 2015
προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ςφμφωνα με
το άρκρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχι εξουςιοδοτιςεων.
4]

Εκλογι Ελεγκτικισ Εταιρείασ για τον Τακτικό Ζλεγχο των Οικονομικϊν

Καταςτάςεων (Εταιρικϊν και ενοποιθμζνων) τθσ ‘’MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε.”,

ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ, τθσ
διαχειριςτικισ περιόδου 1.1.2015 - 31.12.2015 και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ αυτισ.
5]

Παροχι άδειασ, κατ’ άρκρο 23 του κ.ν. 2190/1920, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ

Συμβουλίου να μετζχουν ςτθ διοίκθςθ των ςυνδεδεμζνων (κατά τθν ζννοια του
άρκρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ι και άλλων εταιρειϊν.
6]

Οριςμόσ μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου (άρκρου 37 του ν. 3693/2008).

7]

Διάφορα κζματα και ανακοινϊςεισ.

Η Εταιρεία ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ για τα ακόλουκα:
Οι μζτοχοι που ζχουν δικαίωμα και επικυμοφν να πάρουν μζροσ ςτθν
Γενικι Συνζλευςθ, πρζπει να κατακζςουν τουσ τίτλουσ των μετοχϊν
τουσ ςτο ταμείο τθσ εταιρείασ, ςτο Ταμείο

Παρακατακθκϊν και

Δανείων ι ςε μια από τισ αναγνωριςμζνεσ ςτθν Ελλάδα Τράπεηα,
πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από αυτι που ορίςτθκε,
για τθν ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ.
2. Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτθν Γενικι Συνζλευςθ μζτοχοι
μποροφν να αντιπροςωπευκοφν ςε αυτι από άλλα πρόςωπα, νόμιμα
εξουςιοδοτθμζνα από αυτοφσ. Η εξουςιοδότθςθ δίνεται με απλι
επιςτολι προσ τθν Γενικι Συνζλευςθ.
3.

Οι

αποδείξεισ

κατακζςεων

των

μετοχϊν

και

τα

ζγγραφα

νομιμοποιιςεωσ των αντιπροςϊπων πρζπει να κατατίκενται ςτθν
εταιρεία πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν Γενικι
Συνζλευςθ.
4. Όποιοι από τουσ μετόχουσ δεν ςυμμορφωκοφν με τισ παραπάνω
διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 μποροφν να λάβουν μζροσ ςτθν
Συνζλευςθ μόνο μετά από άδεια αυτισ.
ΑΙΓΑΛΕΩ, 5.6.2015
Με εντολι του Διοικθτικοφ υμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. & ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ιορδάνθς-Ανδρζας Μπαλτηόγλου

