ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLUIDRA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ,
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και
το διακριτικό τίτλο «FLUIDRA HELLAS»
Σύµφωνα µε τον νόµο και το Καταστατικό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «FLUIDRA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
–

ΕΜΠΟΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ,

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,

ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό
τίτλο «FLUIDRA HELLAS», (εφεξής η «Εταιρία») µε την από 7.6.2017 απόφασή
του καλεί τους κ.κ. µετόχους της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις
29.6.2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας
στην Θέση Λάκκο Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων για το εξής αποκλειστικό θέµα ηµερησίας διάταξης:
ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω πλεονάζοντος
κεφαλαίου µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και επιστροφή του
ποσού αυτού της µείωσης αναλογικά στους µετόχους. Παροχή των απαραίτητων
εξουσιοδοτήσεων προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε σχέση µε την
επιστροφή του ποσού της µείωσης του κεφαλαίου στους µετόχους µε καταβολή
µετρητών, την αποκοπή του δικαιώµατος αυτού, καθώς και την ηµεροµηνία
έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. Τροποποίηση της παραγράφου
5.01 του Άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.
Σύµφωνα µε το Νόµο αλλά και το άρθ. 28 του Καταστατικού, κάθε µέτοχος,
που επιθυµεί να µετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της
εταιρείας, οφείλει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της εταιρείας ή στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυµη
Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες προ της ορισθείσας για τη
συνεδρίαση της Συνέλευσης.
Οι µέτοχοι οι οποίοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση µπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο το οποίο έχει
νόµιµα εξουσιοδοτηθεί µε πληρεξούσιο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων και τα

πληρεξούσια που διορίζουν εκείνους που θα αντιπροσωπεύσουν µετόχους
προσάγονται εις την διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες
προς της ορισθείσης δια την συνεδρίαση Συνελεύσεως.
Μέτοχοι µη συµµορφωθέντες προς τις διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου, µετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από σχετική της
άδεια.
Υπενθυµίζεται ότι εφόσον δεν υπάρχει η απαιτούµενη από το Νόµο απαρτία,
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων θα µαταιωθεί και θα επαναληφθεί εντός
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα µαταίωσης, αφού απευθυνθεί πρόσκληση εντός
δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα µαταίωσης.
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