ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRA AE»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05)

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία
«ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίασή της 14η
Απριλίου 2014, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση
την 16η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στη
Χίο, στην περιοχή Καλλιμασιά, προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων
θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1.

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής
xρήσης 2013 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής
χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

3.

Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή για την εταιρική χρήση 2014.

4.

Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη

λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν
Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 23η Ιουνίου 2014,
ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε Επαναληπτική αυτής,
δικαιούνται να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο,

εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο
τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής
ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω
φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία
του τελευταίου.
Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης
(5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 11η Ιουνίου 2014
(ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση
σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την
τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 13η
Ιουνίου 2014.
Για την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου
πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την
ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία
καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της 19ης Ιουνίου 2014, η
δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική
ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την
συνεδρίαση της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 20η Ιουνίου
2014.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη
Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη
ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του
άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση
μόνο μετά από άδειά της.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει δέσμευση των μετοχών
του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη
δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα
στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα της μειοψηφίας και τους
όρους άσκησης τους, καθώς και το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, των εγγράφων,

των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ.
3 του άρθρου 27 Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.mastihashop.com. Από την ίδια ημερομηνία, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα
να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της Εταιρείας
(Καλλιμασιά Χίος).
Χίος, 14 Απριλίου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

