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Σýμφωνα με τον ΚωδικοποιημÝνο νüμο 2190Ι1920 «Περß Ανωνýμων Εταιρειþν», üπωò ισχýει
σÞμερα, και το Üρθρο Ι0 του καταστατικοý τηò, το Διοικητικü Συμβοýλιο τηò Ανþνυμηò εταιρεßαò μετην επωνυμια «ΕΛΕΚΤΡΟΝΕΤ (ELECTRONET) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απüφασÞ του που ελÞφθη κατÜ την συνεδρßαση τηò 30/04/20Ι5, καλεß
τΟυò μετüχουò τηò εταιρεßαò σε ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση την 14η Ιουνßου 20 Ι 5 ημÝρα ΚυριακÞ και
þρα 09,00 π.μ στο Ξενοδοχεßο «HOLIDAY ΙΝΝ ATHENS - ΑΤΤΙΚΑ ΑνΕΝυΕ» ΑττικÞ οδüò 40,
2 χιλ, μεταξý εξüδου 17 & Ι8 στην Παιανßα, προκειμÝνου να συζητηθοýν και να ληφθοýν αποφÜσειò
επß των κÜτωθι θεμÜτων ημερÞσιαò διÜταξηò :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

l. ¸γκριση Ισολογισμοý τηò Ι5'Ιò εταιρικÞò χρÞσηò απü ΙηòΙανουαρßου 20Ι4 Ýωò 3Ιηò Δεκεμβρßου
20Ι4 και των λοιπþν οικονομικþν καταστÜσεων.

2. ¸γκριση των εκθÝσεων του Διοικητικοý Συμβουλßου και του Ορκωτοý ΕλεγκτÞ για την χρÞση Ι '','

Ιανουαρßου 20Ι4 Ýωò 3Ιηò Δεκεμβρßου 20Ι4.
3. ΑπαλλαγÞ των μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου και των Ορκωτþν Ελεγκτþν για τα

πεπραγμÝνα τηò Ι5'Ιò εταιρικÞò χρÞσηò απü Ι 
ηò Ιανουαρßου 20Ι4 Ýωò 3 Ιηò Δεκεμβρßου 20 Ι4.

4, ΕκλογÞ Ορκωτþν Ελεγκτþν, Τακτικοý και αναπληρωματικοý, για τον Ýλεγχο τηò Ι6ηò εταιρικÞò
χρÞσεωò, απü 1 'Ιò Ιανουαρßου 20 1 5 Ýωò 3 Ι'rò Δεκεμβρßου 20 Ι 5.

5. Διαπßστωση τηò μη συνδρομÞò στο πρüσωπο μετüχων τηò εταιρßαò των προýποθÝσεων τηò
παραγρÜφου 2.Α. του Üρθρου 6 του καταστατικοý τηò εταιρßαò.

6. ΛÞψη απüφασηò για την ακýρωση των μετοχþν των μετüχων τηò εταιρßαò που δεν πληροýν τιò
προýποθÝσειò τηò παραγρÜφου 2.Α. του Üρθρου 6 του καταστατικοý τηò και εντεýθεν αντßστοιχη
μεßωση του μετοχικοý κεφαλαßου τηò εταιρßαò

º. Αýξηση του μετοχικοý κεφαλαßου τηò εταιρεßαò με την κεφαλαιοποßηση α) τηò αξßαò
αναΠρΟσαρμογÞò των παγßων στοιχεßων σε εφαρμογÞ του Ν.2065/92 και β) μÝρουò ποσοý απü
Ýκδοση μετοχþν υπÝρ το Üρτιο .

8. Τροποποßηση του Üρθρου 5 του Καταστατικοý τηò εταιρßαò
9. ΕκλογÞ νÝου Διοικητικοý Συμβουλßου
Ι0. Ανακοινþσειò.

Σε περßπτωση που δεν επιτευχθεß η σýμφωνα με το καταστατικü και τον ΚΝ 2Ι9OΙ1920 αναγκαßα
απαρτßα , η ΓενικÞ ΣυνÝλευση θα συνÝλθει εκ νÝου για την συζÞτηση και λÞψη αποφÜσεων επß τωγ
Üνω θεμÜτων ημερÞσιαò διÜταξηò την 2Ιη Ιουνßου 20Ι5 ημÝρα ΚυριακÞ και þρα 09,00στο αυτü ωò
Üνω ξενοδοχεßο.
Μη συντελεσθεßσηò τηò δÝουσαò απαρτßαò κατÜ την Α'
ΣυνÝλευση θα συνÝλθει εκ νÝου την 28η Ιουνßου 20Ι5
Üνω ξενοδοχεßο.

ΚÜθε μÝτοχοò που επιθυμεß να μετÜσχει στην ετÞσια ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση τηò εταιρεßαò Þ
και σε οιανδÞποτε κατÜ τα Üνω επαναληπτικÞ συνεδρßαση αυτÞò, οφεßλει να καταθÝσει τιò μετοχÝò του
στο ταμεßο τηò Εταιρεßαò, στο Ταμεßο Παρακαταθηκþν και Δανεßων, Þ σε οποιαδÞποτε ΤρÜπεζα στην
ΕλλÜδα, και να υποβÜλει τα σχετικÜ Ýγγραφα τηò κατÜθεσηò καθþò και το τυχüν Ýγγραφο
εκπροσωπÞσεωò στο ταμεßο τηò εταιρεßαò, πÝντε (5) τουλÜχιστον ημÝρεò πριν απü την ημερομηνßα
σýγκλησηò τηò ΤακτικÞò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò .

ΑθÞνα 08/05/20Ι5

επαναληπτικÞ ωò Üνω συνεδρßαση , η ΓενικÞ
ημÝρα ΚυριακÞ και þρα 09,00 στο αυτü ωò

Η ΠΡρΕ,ΔΡοΣ Δ.Σ
ΑΛΕΞΑΝÝΡΗ ΠΗΝΕΛοΠΗ
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