
 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

Ποξπ ςξσπ κ.κ. Μεςόυξσπ ςηπ Αμώμσμηπ Δςαιοίαπ με ςημ επωμσμία  

"ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ"  

και ςξ διακοιςικό ςίςλξ “INTRACOM HOLDINGS”   (η «Δςαιοία») 

Α.Μ.Α.Δ. 13906/06/Β/86/20 

ρε Σακςική Γεμική σμέλεσρη 

ύμτωμα με ςξ Νόμξ και ςξ Καςαρςαςικό ςηπ Δςαιοίαπ και μεςά από απόταρη ςξσ Διξικηςικξύ 

σμβξσλίξσ ασςήπ, καλξύμςαι ξι κ.κ. Μέςξυξι ςηπ Δςαιοίαπ ρε Σακςική Γεμική σμέλεσρη ςημ  

25η Ιξσμίξσ 2010, ημέοα Παοαρκεσή και ώοα 11.00 π.μ. ρςα γοατεία ςηπ έδοαπ ςηπ Δςαιοίαπ, ρςξ 

Δήμξ Παιαμίαπ Αςςικήπ (θέρη 19,0 υλμ. Λεωτ. Μαοκξπξύλξσ, Β' ρσγκοόςημα, δενιά για ςξ 

βαίμξμςα ποξπ Μαοκόπξσλξ) για μα ρσζηςήρξσμ και μα λάβξσμ απόταρη επί ςωμ ακξλξύθωμ 

θεμάςωμ ςηπ Ημεοήριαπ Διάςανηπ :  

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης  

1. Τπξβξλή και έγκοιρη ςωμ εςήριωμ ξικξμξμικώμ Καςαρςάρεωμ ρύμτωμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα 

Χοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ ςηπ εςαιοικήπ υοήρηπ από 01.01.2009 έωπ 31.12.2009, έπειςα 

από ακοόαρη και έγκοιρη ςωμ ρυεςικώμ Δκθέρεωμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ πεοί ςωμ 

πεποαγμέμωμ ςηπ ωπ άμω υοήρηπ και ςωμ Οοκωςώμ Δλεγκςώμ – Λξγιρςώμ. 

2. Απαλλαγή ςωμ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ και ςωμ Οοκωςώμ Δλεγκςώμ–Λξγιρςώμ από 

κάθε εσθύμη απξζημίωρηπ για ςη διαυείοιρη ςωμ εςαιοικώμ σπξθέρεωμ, ςη ρύμςανη και ςξμ 

έλεγυξ ςωμ εςηρίωμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεωμ ςηπ σπόλξγηπ υοήρηπ 1.1.2009 – 31.12.2009. 

3. Δκλξγή Οοκωςώμ Δλεγκςώμ-Λξγιρςώμ για ςξμ έλεγυξ ςηπ υοήρηπ από 01.01.2010 έωπ 

31.12.2010 και καθξοιρμόπ ςηπ αμξιβήπ ςξσπ. 

4. Ποξέγκοιρη αμξιβώμ και απξζημιώρεωμ ςωμ Μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ για ςη υοήρη 

2010, κας’ άοθοξ 24 ςξσ Κ.Ν. 2190/20 και 5 ςξσ Ν. 3016/2002.  

5. Ποξέγκοιρη μιρθξύ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ, ρσμδεδεμέμωμ με ρυέρη ενηοςημέμηπ 

εογαρίαπ με ςημ Δςαιοία, για ςη υοξμική πεοίξδξ από 1.07.2010 έωπ ςημ επόμεμη Σακςική 

Γεμική σμέλεσρη. 



 

 

6. Χξοήγηρη αδείαπ, ρύμτωμα με ςξ άοθοξ 23 ςξσ Κ.Ν. 2190/20, ρςα Μέλη ςξσ Διξικηςικξύ 

σμβξσλίξσ και ρςα διεσθσμςικά ρςελέυη ςηπ Δςαιοίαπ μα μεςέυξσμ ρςα Διξικηςικά σμβξύλια ή 

ρςη διξίκηρη άλλωμ ρσμδεδεμέμωμ, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 42ε παο. 5 ςξσ Κ.Ν. 2190/20, 

εςαιοιώμ. 

7. Διάτξοεπ Αμακξιμώρειπ.  

Οι κ.κ. Μέςξυξι και ξι αμςιποόρωπξί ςξσπ για μα έυξσμ δικαίωμα ρσμμεςξυήπ ρςημ ωπ άμω 

Σακςική Γεμική σμέλεσρη, ποέπει, καςά ςξ Νόμξ και ςξ Καςαρςαςικό, πέμςε (5) ςξσλάυιρςξμ 

ημέοεπ ποιμ από ςημ ημέοα ρσμεδοίαρηπ ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ, μα δηλώρξσμ ςξμ αοιθμό ςωμ 

μεςξυώμ ςηπ Δςαιοίαπ πξσ καςέυξσμ και με ςξμ ξπξίξμ επιθσμξύμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρςημ Σακςική 

Γεμική σμέλεσρη, απεσθσμόμεμξι ρςημ «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ.», ετόρξμ ξι μεςξυέπ πξσ 

καςέυξσμ είμαι καςαυωοημέμεπ ρςξμ Διδικό Λξγαοιαρμό ςηπ Μεοίδαπ Δπεμδσςή ρςξ .Α.Σ., 

διατξοεςικά ρςξσπ Χειοιρςέπ Λξγαοιαρμώμ Χοεξγοάτωμ πξσ έυξσμ ενξσριξδξςήρει, ποξκειμέμξσ 

μα εκδξθεί βεβαίωρη δέρμεσρηπ ςωμ εμ λόγω μεςξυώμ, και μα καςαθέρξσμ ςιπ εμ λόγω βεβαιώρειπ 

και ςα ςσυόμ πληοενξύριά ςξσπ έγγοατα ρςα γοατεία ςηπ Δςαιοίαπ μέρα ρςημ ίδια ποξθερμία. 

             Παιαμία, 2 Ιξσμίξσ 2010 

        ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 


