
 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία  

"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"  

και το διακριτικό τίτλο “INTRACOM HOLDINGS”   (η «Εταιρία») 

Α.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20 

σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας και µετά από απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική 

Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία της έδρας 

της Εταιρίας, στο ∆ήµο Παιανίας Αττικής (θέση 19,0 χλµ. Λεωφ. Μαρκοπούλου,  

Β' συγκρότηµα, δεξιά για το βαίνοντα προς Μαρκόπουλο) για να συζητήσουν και να 

λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης :  

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 

έως 31.12.2008, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου περί των πεπραγµένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών 

Ελεγκτών – Λογιστών. 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών–

Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις 

οικονοµικές καταστάσεις της, υπό κρίση, εταιρικής χρήσης (01.01.2008 - 31.12.2008). 

3. Επικύρωση της εκλογής νέου Ανεξάρτητου µη Εκτελεστικού Μέλους του ∆.Σ. της 

Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του 

Συµβούλου που αντικαταστάθηκε. 

4. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.  

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2009 έως 

31.12.2009 και καθορισµός της αµοιβής τους. 

 



 

 

6. Προέγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 

τη χρήση 2009, κατ’ άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.  

7. Προέγκριση µισθού µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συνδεδεµένων µε σχέση 

εξηρτηµένης εργασίας µε την Εταιρία, για τη χρονική περίοδο από 1.07.2009 έως την 

επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 

8. Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να µετέχουν στα 

∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων, κατά την έννοια του 

άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιριών. 

9. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις.  

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην ως άνω 

Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόµο και το Καταστατικό, πέντε (5) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να 

δηλώσουν τον αριθµό των µετοχών της Εταιρίας που κατέχουν και µε τον οποίον 

επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόµενοι στην 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», πρώην «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», εφόσον οι 

µετοχές που κατέχουν είναι καταχωρηµένες στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας 

Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., διαφορετικά στους Χειριστές Λογαριασµών Χρεογράφων που έχουν 

εξουσιοδοτήσει, προκειµένου να εκδοθεί βεβαίωση δέσµευσης των εν λόγω µετοχών, και 

να καταθέσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους έγγραφα στα 

γραφεία της Εταιρίας µέσα στην ίδια προθεσµία. 

             Παιανία, 4 Ιουνίου 2009 

        ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


