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Mε την από  4 Ιουνίου 2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, καλούνται 

σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση την 30
η
  Ιουνίου 2009, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., στην έδρα της 

εταιρίας στο Ζευγολατιό, θέση Στανοτόπι, ∆ήµου Βόχας Κορινθίας για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:  

 

1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 

1.1.2008- 31.12.2008, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

Ορκωτών Ελεγκτών. 

2) Υποβολή και έγκριση των πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2008 

και απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008).  

3) Έγκριση αµοιβών και άλλων παροχών προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την  

κλειόµενη χρήση και προέγκριση αµοιβών και άλλων παροχών προς τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 

4) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2009 και έγκριση της αµοιβής τους. 

5) Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 

6) Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφορικά µε το 

χειρισµό της απαίτησης από την ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ  

7) ∆ιάφορα θέµατα και Ανακοινώσεις. 

 

Oι κ.κ. µέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να 

δεσµεύσουν τις µετοχές για τις οποίες επιθυµούν να ψηφίσουν, που βρίσκονται στο Σύστηµα 

Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), µέσω του Χειριστή τους (σε περίπτωση που οι εν λόγω µετοχές είναι 

καταχωρηµένες στον Ειδικό Λογαριασµό µέσω της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.) και να 

καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας και στην Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων της 

«Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ∆ιατροφής ΑΒΕΕ» κ. Α. Ρούκα  (τηλ.:210-3724938), τη σχετική 

βεβαίωση δέσµευσης µετοχών, πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 

Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσµία, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα τυχόν 

έγγραφα αντιπροσώπευσης. 
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