
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

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

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. 
Μέτοχοι της εταιρείας CAFETEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 
που θα συνέλθει στα γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό Αγίου Λουκά στην Παιανία Αττικής, την 26η Αυγούστου 
2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09:00 πρωινή προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί 
του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης: 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 
Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με σκοπό την κάλυψη αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης για την 
ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω του “Ταμείο(υ) Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19” της “Ελληνική(ς) 
Αναπτυξιακή(ς) Τράπεζα(ς)”, οι οποίες χρηματοδοτήσεις  αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη 
λειτουργία των επιχειρήσεων από την επιδημική έκρηξη της Covid-19 μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με 
δάνεια κεφαλαίου κίνησης. 
 
Εάν κατά την ορισθείσα σύμφωνα με τα παραπάνω αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης, δεν συντελεσθεί η νόμιμη απαρτία που προβλέπεται για τα ορισθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
τότε, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου, σε επαναληπτική συνεδρίαση, κατά την 10η Σεπτεμβρίου 
2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της θέσεως Αγίου Λουκά, στο Δήμο Παιανίας, 
με το ίδιο, ως άνω, θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόκληση για την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με 
το αρ.130 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. 
 
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 Δανείων 
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.  
 

Παιανία, 05/08/2020 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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