
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜον ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩρπον ΑΕΒΕ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΑΡΜΕ 7144{01{Β{86{311(2005) Γ.Ε.ΜΗ 6494201000 

Σύμφωνο με το Νόμο KOI Το καταστατικό της εταιρείος το Διοι κητικό Συμβούλιο 

Koλεi τους μετόχους της ονωνύμου ετΟιΡείος ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩρπον ΑΕΒΕ σε 

Έκτακτη Γενικη Συνέλευση την 7 Μοϊ'οu 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

μ.μ . στο γΡαφεΙο της εταιρε ίας επί της οδού πάροδος Ορφέως 143 Αθήνο, KOI 

συγκεκρι μένα στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας που βρίσκεται στο Α' 

όΡοφο, γ ιο σuq;τηση και λήψη σπαΡάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της 

ημερήΟlOς διάτοξης 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 7" MAIOV 2014 

ΘΕΜβ 10 : Λήψ η οπόφασης στο θέμο που ονοφέρεταl στην από 24.3.2014 οίτηση 

μετόχων, ούμφωνα με τα όρθρα 39 παρογραφα 1 του Ν.2190{2 0. 

ΘΕΜΑ 2': Ενημέρωση, λήψη απόφασης και εξαυσιοδότηση ταυ Δ. Σ σχετι κό με 

αγωγη της εταιρείας «ΣΕΙΡΙΟΣ Α. Ε» 

ΘΕΜΑ 3': Ενημέρωση, λήψη οπόφασης KOI εξουσιοδότηση του Δ.Σ σχετι κό με τις 

δυσμενείς επιπτώσεις ενεργειών μετόχων κατά τηζ ετΟΙΡείας. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτουμένης οπαρτΙος οπό το Νόμο κα ι το 

κaτaστσΤΊ κό ΤΟ Δι ο ι κητι κό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχαυς 

της εταΙΡεi ας σε ΑΙ EπαναληnηKή Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20 Μαίου 2014 

ημέρα Τρίτη ΚΟΙ ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφεία τηζ ετοlρείΟζ ΚΟΙ η τυχόν Β' 

Επαvoληππκή Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης οπορτίοζ, στις 4 Ιουνίou 

2014 ημέρα Τετάρτη KOI ώρα 13:00 μ . μ . , xωρίςδημooίεuoη νεότερης πρόσκλησης 

ΟΙ μέτοχοι που εnιθυμooν να λάβουν μέιχχ; στη παραπάνω Έκτακτη Γεν ι κή Συνέλευση 

αΡείλαυν να καταθέσουν τις μεταχές ταυς η π~ωpινoίις τίτλαuζ, σύμφωνα με το 

καταστΟΤ1κά κα ι το νόμο, στο ταμεία της εταιρε ίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) ημέρες πριν οπό την ημέρα 

της συνεδριάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

Αθήνο 9 Απριλίου 2014 


Το Διοι κητικό Συμβούλιο 



