ΠΡΟΚΛΗΗ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ
ΛΑΙΘΙΩΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΛΑΝΕ Α.Ε.)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121578041000
Αρ.Μ.Α.Ε 28273/73/Β/93/20
ύκθσλα κε ηνλ Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην κε απόθαζε πνπ
ειήθζε θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ηελ 18ε-5-2015 θαιεί ηνπο θθ Μεηόρνπο ηεο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία “Λασιθιώτικη Ανώνσμη Ναστιλιακή Εταιρεία (ΛΑΝΕ Α.Ε.)” πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο
ζηα Υαληά Ννκνύ Υαλίσλ ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα γίλεη ζηα Υαληά, ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΑΝΕΚ ζηα Υαληά επί ηεο Λεσθόξνπ Καξακαλιή αξηζ. 148, ηελ 12η Ιοσνίοσ
2015, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα
εκεξήζηαο δηάηαμεο:
1. Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ηεο Εηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1εο
Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31εο Δεθεκβξίνπ 2014, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη Εηήζηεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1εο Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31εο Δεθεκβξίνπ
2014 κεηά ησλ ζρεηηθώλ Εθζέζεσλ θαη Δειώζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ
Ειεγθηώλ.
2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ από θάζε
επζύλε απνδεκίσζεο επί ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο
ρξήζεο 1εο Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31εο Δεθεκβξίνπ 2014.
3. Εθινγή Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξσκαηηθώλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο
2015 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο.
4. Έγθξηζε απνδεκίσζεο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ έηνπο
2014 θαη πξνέγθξηζε γηα ηελ πεξίνδν 01-01-2015 έσο 31-12-2015.
5. Έγθξηζε ακνηβήο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Δηεπζύλνληνο πκβνύινπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ έηνπο
2014θαη πξνέγθξηζε γηα ηελ πεξίνδν 01-01-2015 έσο 31-12-2015.
6. Υνξήγεζε αδείαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν 2190/20 σο ηζρύεη, γηα ηελ
ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο θαζώο θαη ησλ
Δηεπζπληώλ ηεο ζηα Δηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηελ δηνίθεζε θαη ζηα όξγαλα άιισλ
ζπλδεδεκέλσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Κ.Ν 2190/20 εηαηξεηώλ θαζώο επίζεο
θαη ζηα Δηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε δηνίθεζε θαη ζηα όξγαλα εηαηξεηώλ πνπ επηδηώθνπλ
παξόκνηνπο κε ηελ εηαηξεία ζθνπνύο.
7. Λνηπά ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο.
ε πεξίπησζε κε επηηεύμεσο ηεο απαηηνύκελεο από ηνλ λόκν απαξηίαο, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην
κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε θαιεί ηνπο Μεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο ζε Επαλαιεπηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ηελ 23η Ιοσνίοσ 2015, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12.00, ζηνλ ίδην ηόπν θαη ρώξν ζηα Υαληά
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΑΝΕΚ Α.Ε., γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα ίδηα αλσηέξσ
ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε νη κέηνρνη πξέπεη ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν θαη
ην Καηαζηαηηθό ηεο Εηαηξείαο λα θαηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Σακείν ηεο εηαηξείαο ή ζην
Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε Σξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Ειιάδα θαη
λα πξνζθνκίζνπλ ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζηα Γξαθεία ηεο Εηαηξείαο πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ από από ηελ ζπλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο, δειαδή κέρξη ηελ 6η-6-2015 θαη ώξα 15:30
γηα λα εθδώζνπλ εηζηηήξηα θαη ζε πεξίπησζε κε απαξηίαο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλειεύζεσο έσο
ηελ 15:30 ηεο 17ης-6-2015 γηα ηελ Α' Επαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.
Οη κέηνρνη κπνξνύλ λα αληηπξνζσπεπζνύλ ζηελ πλέιεπζε κόλν από άιινπο κεηόρνπο, νη νπνίνη
ζα έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί κε απιή εμνπζηνδόηεζε, αξθεί λα έρεη ρξνλνινγία θαη λα έρεη ππνγξαθεί

από ηνλ εθδόηε ηεο.
ηελ πεξίπησζε απηή νη κέηνρνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζηα Γξαθεία ηεο Εηαηξείαο ηα
απνδεηθηηθά θαηάζεζεο ησλ κεηνρώλ ή ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ πάιη πέληε (5) εκέξεο από ηελ
ζπλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο γηα λα εθδνζνύλ εηζηηήξηα.
ΕΚΔΟΗ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ:
Οη θθ Μέηνρνη κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη εηζηηήξηα γηα ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ
9ε,10ε, 11ε θαη 12ε-6-2015 από 09.00 έσο 15.30 θαη ζε πεξίπησζε κε απαξηίαο ηεο Σαθηηθήο
Γεληθήο πλέιεπζεο νη θθ Μέηνρνη κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη εηζηηήξηα ηελ 19ε, ηελ 22ε θαη ηελ
23ε-6-2015 γηα ηελ Α' Επαλαιεπηηθή Σαθηηθή πλέιεπζε ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από 09.00 έσο
15.30 ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο ΛΑΝΕ (Λεσθ. Καξακαλιή 148 - Υαληά).
Πιεξνθνξίεο: Σκήκα Μεηόρσλ ηει: 2841 0 24000
Υαληά 18-5-2015
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην

