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ΤΗΣ

ΒΙΟ.ΠΑ. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.

Το Δ.Σ. της ΒΙΟ.ΠΑ. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. καλεί τους μετόχους της, την Δευτέρα, 08 – 12 –
2014 και ώρα 19:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Κέντρου εξυπηρέτησης ΒΙΟ.ΠΑ. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: (σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί
απαρτία θα γίνει επαναληπτική την αμέσως επόμενη Δευτέρα, 15/12/2014 στις 19:00 μμ).
1. Λήψη απόφασης για τη Λύση της ΒΙΟ.ΠΑ. Α.Ε.
2. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης «λύση της ΒΙΟ.ΠΑ ΑΕ» με
την απαιτούμενη από το καταστατικό πλειοψηφία, θα γίνει διενέργεια αρχαιρεσιών
για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εν όψει της επικείμενης παραίτησης
του προέδρου του Δ.Σ. Ιωάννη Βλαβογιλάκη.
3. Λοιπές ανακοινώσεις.
Το Δ.Σ. της ΒΙΟ.ΠΑ. Α.Ε.

Κάθε μέτοχος μπορεί, εφ όσον θέλει ,να ζητήσει από τα γραφεία της εταιρείας, δέκα ημέρες πριν
από τη ΓΣ, να πάρει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των
ελεγκτών λογιστών ( άρθρο 12 παράγρ.2 του καταστατικού )
Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν
από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα ( άρθρο 13 παράγρ.1 του καταστατικού ).
Οι μέτοχοι της ΒΙΟΠΑ ΑΕ πρέπει για να πάρουν μέρος στη ΓΣ, να καταθέσουν στο ταμείο της
εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τους τίτλους των μετοχών τους (άρθρο 13 του καταστατικού)
πέντε ημέρες πριν τη ΓΣ
Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των
αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στη ΒΙΟΠΑ ΑΕ πέντε ημέρες πριν τη ΓΣ
Oι ιδιοκτήτες κτιρίων, που δεν έχουν πάρει ακόμα τις μετοχές τους, εκπροσωπούνται από τον
ΕΟΜΜΕΧ, ο οποίος έχει πληρώσει τις μετοχές τους.

