
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Των Μετόχων της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία CAFETEX A.B.E.E. σε Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό καλούνται οι 

κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας CAFETEX A.B.E.E. σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στα 

γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό Αγίου Λουκά στην Παιανία Αττικής, την 30/6/2015 ηµέρα της 

εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 09:00 πρωϊνή προκειµένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω 

θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

Θέµα 1
ον

 

Έγκριση του Ισολογισµού, του Λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως και του Πίνακα ∆ιάθεσης των 

Αποτελεσµάτων, της τριακοστής έβδοµης εταιρικής χρήσεως 01.01-31.12.2014 µετά από ακρόαση και έγκριση 

των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 

 Θέµα 2
ον

 

Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την 

τριακοστή έβδοµη εταιρική χρήση  01.01-31.12.2014. 

Θέµα 3
ον 

Εκλογή ορκωτού ελεγκτή από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισµός αµοιβής του, ως και αναπληρωτή 

αυτού για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2015. 

Θέµα 4
ον 

Έγκριση των αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2014. 

Θέµα 5
ον 

Προέγκριση των αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για υπηρεσίες τους µε βάση τη σχέση 

µισθώσεως εργασίας και παροχής υπηρεσιών για τη χρήση 2015, καθώς και έκτακτες αµοιβές σε συγκεκριµένα 

µέλη  ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Θέµα 6
ον 

Έγκριση της εµπορικής συνεργασίας µε την COFFEE CONNECTION A.B.E.E. όπως προκύπτει από τα 

Ιδιωτικά Συµφωνητικά Εµπορικής Συνεργασίας. 

Θέµα 7
ον 

∆ιανοµή µερίσµατος. 

Θέµα 8
ον 

Εκλογή  νέου µέλους ∆Σ. 

Θέµα 9
ον 

Εξουσιοδότηση του ∆.Σ για εξαγορά,συγχώνευση, εταιρείας και αγοράς αύλων παγίων. 

Όσοι από τους µετόχους επιθυµούν να λάβουν µέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύµφωνα µε το Νόµο και 

το Καταστατικό να καταθέσουν τις µετοχές τους στο ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα 

γραφεία της εταιρείας στην οδό Αγίου Λουκά στην Παιανία Αττικής πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από 

την ηµεροµηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 


