Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η
Σσλ κεηόρσλ ηεο Αλώλπκεο Εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«Γλώκσλ Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Εηαηξία»
θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «Γλώκσλ Α.Ε.»
ΓΕΜΗ 58387904000
ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.
*********************************************************
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Αλώλπκεο Εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γλώκσλ
Πιεξνθνξηθήο Α.Ε.» κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «Γλώκσλ Α.Ε.» (εθεμήο ε «Εηαηξεία»),
θαιεί ζύκθσλα κε ηνλ λόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηνπο θ.θ. κεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο ζε
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 30ε Ινπλίνπ 2013, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 14:30 π.κ.,
ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο Εηαηξείαο ζηελ Θεζζαινλίθε επί ηεο νδνύ Αληώλε Σξίηζε
21 ζηελ Ππιαία, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ παξαθάησ ζεκάησλ ηεο
εκεξεζίαο δηάηαμεο:
1. Έγθξηζε

ησλ

Εηήζησλ

Οηθνλνκηθώλ

Καηαζηάζεσλ

θαη

ησλ

εηήζησλ

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1ε Ιαλνπαξίνπ
έσο 31 Δεθεκβξίνπ 2012, κεηά από αθξόαζε ησλ ζρεηηθώλ Εθζέζεσλ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή - Λνγηζηή.
2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ
από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε
01.01.2012 - 31.12.2012.
3. Έγθξηζε

ηεο

πξνηεηλόκελεο

από
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Δηνηθεηηθό

πκβνύιην

Δηάζεζεο

Απνηειεζκάησλ.
4. Εθινγή ελόο

ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ Ειεγθηνύ από ην ώκα

Οξθσηώλ Ειεγθηώλ - Λνγηζηώλ γηα ηε ρξήζε 01.01.2013 - 31.12.2013.
5. Έγθξηζε ησλ κηζζώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
γηα ηελ ρξήζε 2012 θαη θαζνξηζκόο ησλ κηζζώλ απηώλ γηα ηε λέα ρξήζε 2013
θαη έγθξηζε παξαηάζεσο ησλ πθηζηακέλσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο .
6. Άιια ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο.
ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαηηνύκελεο εθ ηνπ λόκνπ απαξηίαο γηα ηελ ιήςε
απόθαζεο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ε ηπρόλ Α΄ Επαλαιεπηηθή Σαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε ζα ζπλέιζεη ηελ 13ε Ινπιίνπ 2013, εκέξα αββάην θαη ώξα 14:30 π.κ.
ζηνλ ίδην ρώξν, κε ηα ίδηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο.
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Θεζζαινλίθε, 28 Μαΐνπ 2013
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην

Αθξηβέο αληίγξαθν από ην βηβιίν Πξαθηηθώλ ηνπ Δ..
Θεζζαινλίθε, 28 Μαΐνπ 2013
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ..
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