ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015
Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Σ. της 30/04/2015 και µε το καταστατικό της εταιρείας,
καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας, µε την επωνυµία « U DISTRIBUTION
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ» , σε Τακτική Γενική Συνέλευση
την 30/06/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 20:00 µ.µ, στην Θέση Τζαβερδέλλα, περιοχή
Φυλής, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης
από 01/01/2014 έως 31/12/2014, καθώς και των Εκθέσεων του ∆.Σ. και των Ελεγκτών,
επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης, για
τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την εταιρική χρήση.
3. Εκλογή δύο Τακτικών Ελεγκτών και δύο Αναπληρωµατικών για τη διαχειριστική
χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισµός της αµοιβής τους.
4. Καθορισµός των αµοιβών των µελών του ∆.Σ. για το 2015.
5. Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 2014.
6. Ενηµέρωση για την πορεία της εταιρείας και τις προοπτικές - εναλλακτικές οδούς
αντιµετώπισης της κρίσης
7. Οριστικοποίηση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
8. Αναζήτηση εταιρικών συνεργασιών για βελτίωση πωλήσεων και οικονοµικής θέσης.
9. ∆ιάφορα θέµατα και Ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυµούν να µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύµφωνα
µε το καταστατικό, να καταθέσουν τις µετοχές τους στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία, στην Ελλάδα
και να προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας, πέντε
ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Σε πρίπτωση µη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ορισθείσα ηµεροµηνία , η Γενική
Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση στο ίδιο τόπο και την ίδια ώρα την
14η Ιουλίου 2015 , ηµέρα Τρίτη. Για την συµµετοχή στην επαναληπτική συνεδρίαση
ισχύουν όσα ανωτέρω αναφέρονται και για την αρχική.
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