ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «SINGULARLOGIC
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 68431/01ΑΣ/Β/09/268 & Αρ. Γ.Δ.ΜΗ. 008916201000
Με απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 28/04/2016 θαη ζύκθωλα κε ην
Καηαζηαηηθό θαη ην Νόκν, θαινύληαη νη θ.θ. κέηνρνη ηεο Εηαηξείαο κε ηελ επωλπκία
«SINGULARLOGIC
ΑΝΩΝΤΜΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», (ζην εμήο
«Εηαηξεία») ζε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε, ζηηο 28.06.2016 εκέξα Τξίηε θαη ώξα
15:00 πνπ ζα ζπλέιζεη, ζηα γξαθεία ηεο Εηαηξείαο ζην Δήκν Κεθηζηάο, επί ηεο νδνύ
Αραΐαο 3 & Τξνηδελίαο, κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα αθόινπζα :
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
Θέκα 1ν

:

Υπνβνιή θαη έγθξηζε ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ θαη
ηωλ Ελνπνηεκέλωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ γηα ηελ 6ε εηαηξηθή
ρξήζε (01.01.2015 - 31.12.2015) κεηά ηωλ ζρεηηθώλ εθζέζεωλ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηωλ Οξθωηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ ηεο
Εηαηξείαο.

Θέκα 2ν

:

Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηωλ
Οξθωηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίωζεο γηα
ηα πεπξαγκέλα ηεο 6εο εηαηξηθήο ρξήζεο (01.01.2015 – 31.12.2015).

Θέκα 3ν

:

Εθινγή Οξθωηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ γηα ηελ 7ε εηαηξηθή ρξήζε
(01.01.2016 – 31.12.2016).

Θέκα 4ν

:

Έγθξηζε θαηαβιεζέληωλ ακνηβώλ κειώλ ηνπ ΔΣ θαηά ηελ 6ε
εηαηξηθή ρξήζε ζύκθωλα κε ην άξζξν 24 ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη
πξνέγθξηζε ακνηβήο κειώλ ΔΣ θαηά ηελ 7ε εηαηξηθή ρξήζε
01.01.2016 - 31.12.2016.

Θέκα 5ν

:

Έγθξηζε ζπκβάζεωλ ζύκθωλα κε ην άξζξν 23α ηνπ θ.λ. 2190/1920.

Όζνη από ηνπο θ.θ. Μεηόρνπο δηθαηνύληαη θαη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε, ζύκθωλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο Εηαηξείαο θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηνπο κεηνρηθνύο ηίηινπο ηνπο,
ζην Τακείν ηεο Εηαηξείαο ή ζην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείωλ, είηε ζε
νπνηαδήπνηε αλαγλωξηζκέλε Τξάπεδα, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ
από ηελ εκεξνκελία πνπ νξίζζεθε γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Εληόο
ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζηελ Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο, ηηο
απνδείμεηο θαηαζέζεωο ηωλ ηίηιωλ ηνπο, ωο θαη ηα ηπρόλ πιεξεμνύζηα έγγξαθα
αληηπξνζώπεπζεο. Οη κέηνρνη ηεο Εηαηξείαο πνπ είλαη λνκηθά πξόζωπα κπνξνύλ λα
νξίζνπλ ωο εθπξνζώπνπο ηνπο έωο ηξία (3) θπζηθά πξόζωπα.

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Εηαηξείαο.
Κεθηζηά 28 Απξηιίνπ 2016

