«CYTA EΛΛA THΛEΠIKOINΩNIAKH ANΩNYMO ETAIPEIA»
θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «CYTA (HELLAS)», (APMAE 62321/01ΑΤ/Β/07/037)
ΠΡΟΚΛΗΗ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ
Καηόπηλ απνθάζεωο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Αλώλπκεο Εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία, «CYTA EΛΛA
THΛEΠIKOINΩNIAKH ANΩNYMO ETAIPEIA» πνπ ειήθζε θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 3 εο Ινπλίνπ
2014, θαινύληαη νη θ.θ. κέηνρνη ηεο Εηαηξίαο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηελ 30 ελ
Ινπλίνπ 2014, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 15.00 ζηα γξαθεία ηεο κεηόρνπ Αξρήο Τειεπηθνηλωληώλ Κύπξνπ επί ηεο
νδνύ Τειεπηθνηλωληώλ αξ. 1 ζηε Λεπθωζία, , γηα λα απνθαζίζνπλ επί ηωλ αθόινπζωλ ζεκάηωλ ηεο εκεξεζίαο
δηάηαμεο:

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Θέκα πξώην:

Υπνβνιή θαη έγθξηζε ηωλ Δηήζηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ
ηεο έθηεο (6εο) Δηαηξηθήο Φξήζεο, πνπ έιεμε ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηωλ ζρεηηθώλ Δθζέζεωλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή.

Θέκα δεύηεξν:

Απαιιαγή ηωλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηωλ
Διεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίωζεο γηα ηα πεπξαγκέλα
ηεο έθηεο (6εο) Δηαηξηθήο Φξήζεο.
Δθινγή ελόο ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξωκαηηθνύ ειεγθηνύ από
ην Σώκα Οξθωηώλ Διεγθηώλ γηα ηελ έβδνκε (7 ε) Δηαηξηθή
Φξήζε (2014) θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο.

Θέκα ηξίην:

Θέκα ηέηαξην:
Θέκα πέκπην:
Θέκα έθην:

Έγθξηζε ηωλ ακνηβώλ ηωλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2013.
Αλάγλωζε θαη επηθύξωζε ηωλ πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο έθηεο (6εο) Δηαηξηθήο Φξήζεο.
Έγθξηζε ηωλ απνθάζεωλ ηωλ Έθηαθηωλ Γεληθώλ Σπλειεύζεωλ
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έθηεο (6εο)
Δηαηξηθήο Φξήζεο (01-01-2013 έωο 31-12-2013).

Οη θ.θ. Μέηνρνη πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε νθείινπλ, ζύκθωλα κε ην
λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, λα θαηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Τακείν ηεο Εηαηξίαο ή ζην Τακείν
Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείωλ ή ζε νπνηαδήπνηε Αλώλπκε Τξαπεδηθή Εηαηξία εγθαηαζηεκέλε ζηελ Ειιάδα
θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο θαηάζεζεο ηωλ κεηνρώλ ηνπο θαζώο θαη ηα έγγξαθα
πιεξεμνπζηόηεηαο ηνπ αληηπξνζώπνπ ηνπο ζηα γξαθεία ηεο Εηαηξίαο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ
από ηελ εκέξα ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
Λεπθωζία, 3 Ινπλίνπ 2014
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην

