ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ.Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL
Α.Ε.” µε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και σύµφωνα µε τον Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας καλούνται οι µέτοχοι της
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.”µε έδρα τα Οινόφυτα
Βοιωτίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15.00 µ.µ. στα
Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56ον χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων (Εταιρίας & Οµίλου) της χρήσης 01/0131/12/2007 µε τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

2.

Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη
αποζηµιώσεως για τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις και την διαχείριση της χρήσης 2007

3.

Έγκριση αµοιβών που χορηγήθηκαν στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη χρήση 2007 και προέγκριση για
τις αµοιβές των, που θα τους χορηγηθούν κατά την χρήση 2008.

4.

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2008

5.

Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23α του Ν.2190/1920 για την κατάρτιση συµβάσεων µε µέλη του ∆ιοικητικού

και καθορισµός της αµοιβής τους.

Συµβουλίου.
6.

Χορήγηση αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στους Γενικούς ∆ιευθυντές & τους ∆ιευθυντές της Εταιρίας, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην
διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιριών της.

7.

Λήψη απόφασης για την εναρµόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας στις νέες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3604/2007 και ισχύει. Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθµηση των άρθρων
του και διαµόρφωσή του σε ενιαίο κείµενο καταστατικού.

8.

Μεταβίβαση αρµοδιότητας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την έκδοση Οµολογιακών δανείων.

9.

∆ιάφορα θέµατα & ανακοινώσεις.

Για τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να
δεσµεύσουν στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), µέσω του χειριστή τους τον αριθµό των µετοχών µε τις οποίες
επιθυµούν να συµµετάσχουν.Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις µετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασµό του
Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσµεύσουν στην Ελληνικά Χρηµατιστήρια Αθηνών Α.Ε.
Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσµευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τµήµα Μετόχων)
πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Στο ίδιο χρονικό διάστηµα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Οινόφυτα Βοιωτίας, 4 Ιουνίου 2008

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

