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ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΧΩΝ 
ςηπ 26.6.2012 ημέοα Σοίςη και ώοα 11 π.μ. 

 
Αοιθμόπ Μεςξυώμ και Δικαιχμάςχμ Ψήτξσ 
 
ύμτχμα με ςξ άοθοξ 27 παο. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπχπ ιρυύει, η "ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ-
ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Αμώμσμη, Σευμική, Δμπξοξβιξμηυαμική, Νασςιλιακή Δςαιοεία" γμχρςξπξιεί ςξ 
ρύμξλξ μεςξυώμ και δικαιχμάςχμ φήτξσ πξσ στίρςαμςαι καςά ςημ ημεοξμημία ςηπ 
ποόρκληρηπ ςχμ μεςόυχμ ςηπ Δςαιοείαπ ρςημ Σακςική Γεμική σμέλεσρη: 
 
34.176.280 κξιμέπ ξμξμαρςικέπ μεςξυέπ με δικαίχμα φήτξσ ρςημ Σακςική Γεμική σμέλεσρη  
 
 
υέδια Απξτάρεωμ/υόλια Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ επί θεμάςωμ ημεοήριαπ διάςανηπ ςηπ 
Γεμικήπ σμέλεσρηπ 
 
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ: 
1. Τπξβξλή και έγκοιρη ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ, Δςαιοείαπ και Ομίλξσ, ςηπ υοήρηπ 
πξσ έληνε ςημ 31/12/2011, και έγκοιρη ςχμ Δκθέρεχμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ και ςξσ 
Οοκχςξύ Δλεγκςή - Λξγιρςή επ’ ασςώμ.  
2. Έγκοιρη ςχμ ποάνεχμ και απξτάρεχμ ςξσ Δ.. για ςη υοήρη 2011.  
3. Απαλλαγή ςξσ Δ.. και ςξσ Οοκχςξύ Δλεγκςή-Λξγιρςή από κάθε εσθύμη απξζημίχρηπ για 
ςη υοήρη ςξσ 2011.  
4. Δκλξγή Οοκχςώμ Δλεγκςώμ-Λξγιρςώμ για ςη υοήρη 2012. 
5. Έγκοιρη αμξιβώμ ςχμ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ςηπ εςαιοικήπ υοήρηπ 1.1.2011 
– 31.12.2011 και καθξοιρμόπ ςξσ ύφξσπ ςχμ αμξιβώμ ςξσπ για ςη υοήρη 2012. 
6. Δκλξγή μέξσ  Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ . 
7. Διάτξοα θέμαςα και αμακξιμώρειπ 
 
Θέμα 1ξ: 
 
Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ θα ειρηγηθεί ςημ έγκοιρη, από ςημ Σακςική Γεμική σμέλεσρη ςχμ 
μεςόυχμ, ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ, Δςαιοείαπ και Ομίλξσ, ςηπ υοήρηπ πξσ έληνε ςημ 
31/12/2011, και έγκοιρη ςχμ Δκθέρεχμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ και ςξσ Οοκχςξύ 
Δλεγκςή - Λξγιρςή επ’ ασςώμ. 
 
 
Θέμα 2ξ: 
 
Η Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ θα κληθεί μα εγκοίμει ςιπ ποάνειπ και απξτάρειπ ςξσ 
Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ για ςη υοήρη 2011.  
 
Θέμα 3ξ:  
 
Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ θα ειρηγηθεί ρςημ Σακςική Γεμική σμέλεσρη όπχπ ξι Μέςξυξί ςηπ 
απξταρίρξσμ κας’ άοθοξ 35 ςξσ Κ.Ν. 2190/1920 ςημ απαλλαγή ςχμ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ 
σμβξσλίξσ και ςχμ Δλεγκςώμ από κάθε εσθύμη απξζημίχρηπ για ςιπ Οικξμξμικέπ 
Καςαρςάρειπ και ςη διαυείοιρη ςηπ εςαιοικήπ υοήρηπ 1/1/2011 – 31/12/2011. 
 
Θέμα 4ξ:  
 
Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ καςόπιμ ρυεςικήπ ρύρςαρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ Δλέγυξσ, θα ποξςείμει 
ρςημ Σακςική Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ ςημ εκλξγή ςηπ εςαιοείαπ ΟΛ ΑΔ για ςη 
διεμέογεια ςξσ ςακςικξύ ελέγυξσ ςχμ εςήριχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ Δςαιοείαπ και 



ςξσ ξμίλξσ για ςημ εςαιοική υοήρη 1/1/2012-31/12/2012. Η γεμική ρσμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ 
θα κληθεί επίρηπ μα καθξοίρει και ςημ αμξιβή ςξσπ. 
 
 
Θέμα 5ξ:  
 
Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ, θα ειρηγηθεί ςημ έγκοιρη από ςημ Σακςική Γεμική σμέλεσρη ςχμ 
μεςόυχμ ςχμ αμξιβώμ και απξζημιώρεχμ ςχμ μελώμ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ ξι ξπξίεπ 
υξοηγήθηκαμ για ςη υοήρη 2011 καθώπ και ςημ ποξέγκοιρη αμξιβώμ και απξζημιώρεχμ 
μελώμ Δ για ςη υοήρη 2012.  
 
Θέμα 6ξ :  
 
Η Σακςική Γεμική σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ θα κληθεί μα εκλένει μέξ Διξικηςικό σμβξύλιξ 
λόγχ λήνηπ ςηπ θηςείαπ ςξσ ςοέυξμςξπ Δ. Δπίρηπ, καςόπιμ ςηπ εκλξγήπ ςξσ μέξσ Δ η 
Γεμική σμέλεσρη θα ξοίρει ςα μέλη πξσ θα απαοςίζξσμ ςημ Δπιςοξπή Δλέγυξσ ρύμτχμα με 
ςιπ ποξϋπξθέρειπ ςξσ μ. 3693/2008 χπ ιρυύει.  
 
 
Θέμα 7ξ: 
 
Θα ρσζηςηθξύμ διάτξοα θέμαςα ρυεςικά με ςημ πξοεία ςηπ Δςαιοείαπ. 


