ICAP GROUP ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡEΙΑ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

ΠΡΟΚΛΗΗ
Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
Σύκθσλα κε ην Ν. 2190/1920 «πεξί Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ», όπσο ηζρύεη ζήκεξα, θαη
ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο “ICAP Group Αλώλπκε Δηαηξεία –
Δπηρεηξεκαηηθή Πιεξνθόξεζε, Σύκβνπινη Γηνίθεζεο θαη Υπεξεζίεο πξνο Δπηρεηξήζεηο”
ε
πξνζθαινύληαη νη Μέηνρνη απηήο ζε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηελ 28 Ινπλίνπ 2013, εκέξα
Παξαζθεπή θαη ώξα 9 π.κ. ζηελ Καιιηζέα Αηηηθήο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, νδόο
νο
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ αξηζκόο 2, 5 όξνθνο, πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ
θαησηέξσ ζεκάησλ:

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΔΩ
εο

1. Υπνβνιή πξνο έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ησλ ινηπώλ
εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, κεηά ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή, θαζώο θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2012 κεηά ησλ ζρεηηθώλ ελνπνηεκέλσλ εθζέζεσλ.
2. Απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ από θάζε επζύλε γηα ηε ρξήζε
2012.
3. Δθινγή Οξθσηώλ Διεγθηώλ, ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ, γηα ηε ρξήζε ηνπ έηνπο
2013 θαη έγθξηζε ηεο ακνηβήο ηνπο.
4. Δθινγή λέσλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
5. Έγθξηζε αληηθαηάζηαζεο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
6. Αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ.
7. Τξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ πεξί κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ιόγσ ηεο
παξαπάλσ αύμεζεο απηνύ.
8. Έγθξηζε ζπκβάζεσλ, θάζε είδνπο, κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ή ράξηλ απηώλ ή ππέξ
απηώλ.
9. Έγθξηζε ηεο ακνηβήο θαη ζπκβάζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
10. Φνξήγεζε άδεηαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/1920 ζηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζηνπο Γηεπζπληέο λα ελεξγνύλ πξάμεηο πνπ
πεξηέρνληαη ζηηο ελ ιόγσ δηαηάμεηο.
Όινη νη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Σπλέιεπζε θαη λα ςεθίζνπλ απηνπξνζώπσο ή δη’ αληηπξνζώπνπ. Κάζε κεηνρή δίλεη ην δηθαίσκα κηαο ςήθνπ.
ε

Οη Μέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Σπλέιεπζε πξέπεη, κέρξη ηελ 21 Ινπλίνπ
2013, λα θαηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζηελ Δηαηξεία ή ζε νπνηαδήπνηε Τξάπεδα ζηελ Διιάδα
ή ζην εμσηεξηθό ή ζην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ. Δληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο ζα
πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ ζηελ Δηαηξεία νη απνδείμεηο θαηαζέζεσο ησλ κεηνρώλ ζε Τξάπεδα
ή ζην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, θαζώο θαη ηα ηπρόλ έγγξαθα αληηπξνζσπεύζεσο
ησλ Μεηόρσλ.
Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2013
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην

