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ΣΙμοωνο |-ε ']ο νüμο κοι το κοιοσιοιικü ιτò ειο ρεßοò με ιlν επωνLμ Q

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Η^ΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κοι τον διοκριτικü τ]τλο

ΕΛΑΙοΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.» κοι Ýπειτο οπü οπüφοση του Δ]οικητικοý

Συμβουλßου αυτÞò κολοýντοι oL ι\4Ýτοχοι τηò ετοιρεßοò σε τοκτ κÞ ΓενικÞ

ΣυνÝλευση την 31η Δεκεμβρßοι] 2013, ημÝρο τρßτη , και þρο 17:00, στο γροφε]ο
τηò Ýδραò τηò ετοιρεßαò που βρßσκοντοι σ,ο Επ]τÜλιο Ηλεßοò γιο συζÞτηση κοι

λÞψη οποφüσεων γßο το ποροκÜτω θÝματο|

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1,ΥποβολÞ κοι Ýγκρ ση των οικονομικþν κοτοστüσεων (ισολογ σμüò,

οποτελÝσμοτο χρÞσηò, πßνακο διοOÝσεωò οηοτελεσμüτων κο] Προσüρτημο ) τηò

χρÞσηò 1 / 7 /2α12,30 / 6 / 2013

2,Εγκριση του περ εχομÝνου τηò Ýκθεσηò δßαχεßρισηò του Δ οικητικοý Συμβουλßου

προò την τοκτ κÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση κοι τηò Ýκθεσηò του ορκωτοý ελεγκτÞ,

3,Εγκριση του πßνοκο διüθεσηò οποτελεσμÜτων τηò 30-6-2013,

4,ΑπολλογÞ των μελþν του Δ,Σ, κο] του ορκωτοý ελεγκτÞ οπü κüθε ευθýνη

οποζημßωσηò γιο τον Ισολογ σμü ,το οποτελÝσμοτο χρÞσηò κοι την διοχεßριση τηò

ετο ρεßοò τηò χüÞσηò 1/7 /2012-30/6/20Ι3
5,ΕκλογÞ ελεγκτþν, τοκτικþν κοι Ανοπληρωμοτικþν γιο την χρÞση ν712013-
30/6/201,4 κοι τοθοριομüζ ιτò ομοιβÞò ου-þν,

6,ΠοροχÞ οδεßοò, σýμφωνο μετην πορüγροφο 1του üρθρου 23 του

κ,ν.2190 /1,92Ο σε συμβοýλοιιò γιο την ενÝργειο κοτ'επüγγελμο πρüξεων που

ονüγονται σΓουò σκοποýò τηò ετοιρεßαò κοß συμμετοχÞ τοιJò στη Διοßκηση κοι

Δ,εjθυ\οΓ οι-οε üιJν ετο ρειþν.
7,'Εγκριση ομοιβþν υπολλÞλων τηò ετο ρεßοζ τηò χρÞσηò 2012-2013 που εßνοι

μÝτοχοι Þ μετÝχουν στο Δ,Σ. τηò κοι συνεχßζουν την εργοσιοκÞ τουò σχÝση κο]

προÝγκριση γ ο την τρÝχουσο χρÞση 2013-2014.

Β,'Εγκριση συμβüσεων με την ετο ρεßα ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ τηò χρÞσηò 2012-2013 κοι

προÝγκριση γ ο την τρÝχουσο χρÞση 2013,2014.

9,ΕκλογÞ νÝου δ οικητ κοý συμβουλßου

.ιO,Λοι ιü θÝ"ιο ιο-εγκρßοειò, δ üφορεò ονο<οινþσε,ò,



Στη τοκικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση Ýχουν δικοßωμο παρüσΓοσηò üλοι οι μÝτοχοι τηò

ετcιρεßοò εßτε ουτοπροσþπωò εßτε δι'ονιηροσþπου, οι ΙνlÝτοχοι που επιθυμοýν νο

μετüσχουν στην τακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση οφεßλουν νο κοτοθÝσουν τιò μετοχÝò
τουò στο τομεßο τηò ετοιρεßοò η με οπüδειξη στο ΤαμεΙο Ποροκοτοθηκþν &

Δονεßων Þ σε οποιοδÞποτε σΓην Ελλüδο ονþνυμη τροπεζικÞ ετοιρεßο κοι νο

ποραδþσουν τιò σχετικÝò οποδεßξειò κοτüθεσηò στην ετο]ρεßο fiÝντε(5)

τουλüχιστον ημÝρεò πριν οπü την ημερομηνßο που ορßστηκε νο γßνει η συνεδρßοση

τακτικÞò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò . Επßσηò μÝσα στην ßδιο προθεσμΙο πρÝπει να

ποροδοθοýν στην ετοιρεßο κοι το Ýγγροφο οντιπροσþπευσηò, στ ò περιπτþσειò που

μÝτοχοι επιθυμοýν νο μετüσχουν στην Γεν]κÞ ΣυνÝλευση με οντιπρüσωπο,

Επιτüλιο 31-10-2013

Γιο το Διοικητικü Συμβοýλιο

Νικüλοοò Δ.Γεωργοκüπουλοò

Πρüεδροò


