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 Δ  ΣΑΚΣΙΚΗ  ΓΔΝΙΚΗ  ΤΝΔΛΔΤΗ  ΣΩΝ  ΜΔΣΟΥΩΝ   

Σης Ανώνσμης Δταιρίας με την επωνσμία  
ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ  ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ   ΙΓΜΑ  ΑΔ 

ΑΡ.Μ.ΑΔ    7946  /06 / Β / 86 / 2 
                                                       

χκθσλα κε ην Νφκν 2190/1920 φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ην  Καηαζηαηηθφ ηεο 
εηαηξίαο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο πξνζθαιεί ηνπο θ.θ. Μεηφρνπο ζε 
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 8η Ιοσνίοσ 2006  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00  
ζηελ Αζήλα, ζην Ξελνδνρείν Athens Imperial νδφο Αρηιιέσο Κνισλνχ θαη Μ. 
Αιεμάλδξνπ, Πιαηεία Καξατζθάθε , πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ θαη λα ιεθζνχλ 
απνθάζεηο επί ησλ εμήο ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 
1. Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Οξθσηνχ Διεγθηή  γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ 

θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

, θαη αθνξνχλ ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2005 (1/1/2005 - 31/12/2005). 

2. Έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ νη νπνίεο έρνπλ θαηαξηηζζεί 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο , θαη 

αθνξνχλ ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2005 (1/1/2005 - 31/12/2005). 

3. Έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο 2005 

(1/1/2005 – 31/12/2005).  

4. Απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή απφ 

θάζε επζχλε απνδεκηψζεσο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο 1/1/2005  

-  31/12/2005. 

5. Δθινγή Οξθσηψλ Διεγθηψλ, ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

εηαηξηθήο  ρξήζεο  1/1 - 31/12/2006 θαη θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ηνπο 

6. Έγθξηζε ησλ ακνηβψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ , 

πνπ ζπλδένληαη κε ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηαηξηθήο 

ρξήζεσο 2005 θαη πξνέγθξηζε ακνηβψλ γηα ηε ρξήζε 2006. 

7. Υνξήγεζε αδείαο , ζχκθσλα κε ην άξζξν 23   παξ. 1 ηνπ Κ.Ν  2190/20  ζε κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Γηεπζχλζεσο ή θαη ζε Γηεπζπληέο ηεο  

εηαηξίαο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ή ζηελ Γηεχζπλζε  ησλ 

εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ. 

8. Έγθξηζε  γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ηνπ ππνινίπνπ ησλ αληιεζέλησλ κε 

ηελ δεκφζηα εγγξαθή γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Δηαηξίαο ζην ρξεκαηηζηήξην 

θεθαιαίσλ.  

9. Δθινγή κειψλ λένπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νξηζκφο αλεμάξηεησλ κειψλ,  

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3016/2002 γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3091/2002.   

10.Έγθξηζε  έθδνζεο θνηλνχ Οκνινγηαθνχ δαλείνπ εχξνπο απφ 50.000.000 έσο 

60.000.000 επξψ θαη παξνρήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα 

θαζνξηζκφ ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ ηνπ δαλείνπ , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3156/2003 θαη  Κ.Ν  2190/1920. 

11.Λνηπά ζέκαηα  -  Αλαθνηλψζεηο  



 
Όινη νη Μέηνρνη ηεο Δηαηξίαο έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε πλέιεπζε θαη λα 

ςεθίζνπλ, απηνπξνζψπσο ή δη΄ αληηπξνζψπνπ.  Κάζε κεηνρή έρεη δηθαίσκα κηαο 

ςήθνπ.  

 

Γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, είηε απηνπξνζψπσο είηε κε 

αληηπξφζσπν, νη θ.θ Μέηνρνη πξέπεη κέζσ ηνπ ρεηξηζηνχ ηνπο ζην χζηεκα Άυισλ 

Σίηισλ (.Α.Σ) λα δεζκεχζνπλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαη λα 

παξαιάβνπλ απ΄ απηφλ ηε ζρεηηθή Βεβαίσζε Γέζκεπζεο Μεηνρψλ ,ηελ νπνία πξέπεη  

λα θαηαζέζνπλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξηάζεσο ηεο 

ζπλειεχζεσο δει. κέρξη ηελ 2α Ινπλίνπ 2006 ζην Σκήκα Μεηνρνινγίνπ ηεο εηαηξίαο 

(νδφο Π. Ράιιε 39  Σαχξνο  η.θ  17778, φξνθνο 1νο). 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζζεί ρεηξηζηήο θαη νη κεηνρέο βξίζθνληαη  ζηνλ Δηδηθφ 

Λνγαξηαζκφ λα δεζκεχζνπλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ , κε 

δήισζή ηνπο ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ Α.Δ (Πι. Μαπξνθνξδάηνπ θαη 

Αραξλψλ 17) θαη λα θαηαζέζνπλ ηελ βεβαίσζε δεζκεχζεσο κεηνρψλ πνπ ρνξεγείηαη 

απφ ην Κ.Α.Α πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξηάζεσο ηεο 

ζπλειεχζεσο δει. κέρξη ηελ 2α Ινπλίνπ  2006 ζην Σκήκα Μεηνρνινγίνπ ηεο εηαηξίαο 

(νδφο Π. Ράιιε 39  Σαχξνο  η.θ  17778, φξνθνο 1νο). 

 

Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην Σκήκα Μεηνρνινγίνπ ηεο 

εηαηξίαο θαη νη ζρεηηθέο απνδείμεηο θαηάζεζεο κεηνρψλ θαζψο θαη ηα έγγξαθα 

αληηπξνζσπείαο. 

Σαχξνο  11  Μαΐνπ  2006 

ΣΟ  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 
 


