
 

Γεοηένα 31 Μαΐμο 2010   

Ανακοίνωση 

 

 
 

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

      

 

Τμ Γζμζηδηζηό Σοιαμύθζμ ηδξ εηαζνίαξ CENTRIC ΠΟΛΥΜΔΣΑ A.E. ζύιθςκα ιε ημ Κ.Ν. 

2190/1920 ηαζ ημ Καηαζηαηζηό ηδξ Δηαζνίαξ, ηαθεί ημοξ ιεηόπμοξ ηδξ ζε Ταηηζηή Γεκζηή 

Σοκέθεοζδ ζηζξ 24 Ιμοκίμο 2010, διένα Πέιπηδ ηαζ ώνα 14:00 ζηδκ έδνα ηδξ Δηαζνίαξ 

ζηδκ μδό Μαηνοβζάκκδ ανζει. 20, Μμζπάημ, βζα ζογήηδζδ ηαζ θήρδ απμθάζεςκ ζπεηζηά 

ιε ηα παναηάης εέιαηα ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ:  

 

1. Υπμαμθή ηαζ έβηνζζδ ηςκ απθώκ ηαζ εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηώκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ 

εηαζνζηήξ πνήζεςξ 1.1.2009-31.12.2009, ηαεώξ ηαζ ηςκ ζπεηζηώκ εηεέζεςκ ημο 

Γζμζηδηζημύ Σοιαμοθίμο ηαζ ημο Ονηςημύ Δθεβηηή.  

 

2. Έβηνζζδ δζάεεζδξ ηενδώκ πνήζεςξ 1.1.2009-31.12.2009  

 

3. Απαθθαβή ηςκ ιεθώκ ημο Γζμζηδηζημύ Σοιαμοθίμο ηαζ ημο Ονηςημύ Δθεβηηή από 

ηάεε εοεύκδ απμγδιίςζδξ βζα ηδκ εηαζνζηή πνήζδ 1.1.2009-31.12.2009.  

 

4. Δηθμβή εκόξ ηαηηζημύ ηαζ εκόξ ακαπθδνςιαηζημύ εθεβηηή βζα ηδκ εηαζνζηή πνήζδ 

1.1.2010 - 31.12.2010.  

 

5. Έβηνζζδ ηαη? άνενμ 24 ημο η.κ. 2190/1920 αιμζαώκ ηαζ ελόδςκ παναζηάζεςξ ηςκ 

ιεθώκ ημο Γζμζηδηζημύ Σοιαμοθίμο βζα ηδκ εηαζνζηή πνήζδ 1.1.2009 - 31.12.2009 ηαζ 

έβηνζζδ αοηώκ βζα ηδκ πενίμδμ ιέπνζ ηδκ Ταηηζηή Γεκζηή Σοκέθεοζδ ημο έημοξ 2011.  

 

6. Ακάηθδζδ ηδξ απόθαζδξ ηδξ από 22.6.2009 ζοκεδνίαζδξ ηδξ Γεκζηήξ Σοκέθεοζδξ 

ηςκ Μεηόπςκ ηδξ Δηαζνίαξ πενί αολήζεςξ ημο ιεημπζημύ ηδξ ηεθαθαίμο ιε ιεηνδηά ηαζ 

ηδξ ζπεηζηήξ ηνμπμπμίδζδξ ημο Καηαζηαηζημύ ηδξ.  

 

7. Αύλδζδ ημο ιεημπζημύ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνίαξ ιε εζζθμνά ζε είδμξ (ιεημπώκ) δζά 

εηδόζεςξ κέςκ ιεημπώκ οπέν ηςκ ηονίςκ ηςκ εζζθενόιεκςκ ιεημπώκ - Τνμπμπμίδζδ 

ημο πενί ιεημπζημύ ηεθαθαίμο άνενμο 5 ημο Καηαζηαηζημύ ηδξ Δηαζνίαξ  

 

8. Τνμπμπμίδζδ ημο πενί ζημπμύ άνενμο 4 ημο Καηαζηαηζημύ ηδξ Δηαζνίαξ.  

 

9. Λμζπά εέιαηα - Ακαημζκώζεζξ.  

 

Σηδ ζοκέθεοζδ αοηή έπμοκ δζηαίςια κα ιεηάζπμοκ είηε αοημπνμζώπςξ είηε δζ' 

ακηζπνμζώπμο όθμζ μζ ιέημπμζ ηδξ Δηαζνίαξ. Γζα κα ιεηάζπμοκ ζηδκ Ταηηζηή Γεκζηή 

Σοκέθεοζδ μζ η.η. ιέημπμζ πνέπεζ κα δεζιεύζμοκ ημ ζύκμθμ ή ιένμξ ηςκ ιεημπώκ ημοξ 



 

ιέζς ημο πεζνζζηή ημοξ ζημ Σύζηδια Αΰθςκ Τίηθςκ (Σ.Α.Τ.) ή (εάκ μζ ιεημπέξ ημοξ 

ανίζημκηαζ ζημκ Δζδζηό Λμβανζαζιό ζημ Σ.Α.Τ.) ιέζς ηδξ Δθθδκζηά Φνδιαηζζηήνζα Α.Δ. 

ηαζ κα ηαηαεέζμοκ ζηδκ Δηαζνία, πέκηε (5) ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ από ηδκ διένα ηδξ 

Ταηηζηήξ Γεκζηήξ Σοκέθεοζδξ, ηδ ζπεηζηή Βεααίςζδ Γέζιεοζδξ Μεημπώκ, ηαεώξ ηαζ ηα 

έββναθα ακηζπνμζώπεοζήξ ημοξ. Σε πενίπηςζδ πμο δεκ επζηεοπεεί δ απαζημύιεκδ από 

ημ κόιμ απανηία, δ Α' Δπακαθδπηζηή Ταηηζηή Γεκζηή Σοκέθεοζδ ηδξ Δηαζνίαξ εα 

πναβιαημπμζδεεί ζηζξ 7 Ιμοθίμο 2010, διένα Τεηάνηδ ηαζ ώνα 14:00, ηαζ ακ εη κέμο δεκ 

επζηεοπεεί δ απαζημύιεκδ από ημ κόιμ απανηία, δ Β? Δπακαθδπηζηή Ταηηζηή Γεκζηή 

Σοκέθεοζδ εα πναβιαημπμζδεεί ζηζξ 20 Ιμοθίμο 2010, διένα Τνίηδ ηαζ ώνα 14:00, ζηδκ 

έδνα ηδξ Δηαζνίαξ, ζηδκ μδό Μαηνοβζάκκδ αν. 20, Μμζπάημ, πςνίξ δδιμζίεοζδ κεόηενδξ 

πνόζηθδζδξ.  

Οζ η.η. Μέημπμζ πμο εα δεζιεύζμοκ ηζξ ιεημπέξ ημοξ βζα ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ 

Ταηηζηή Γεκζηή Σοκέθεοζδ, ζε πενίπηςζδ επακαθδπηζηήξ Ταηηζηήξ Γεκζηήξ Σοκέθεοζδξ, 

πνέπεζ κα ηζξ δζαηδνήζμοκ δεζιεοιέκεξ ή ζε πενίπηςζδ άνζδξ ηδξ δέζιεοζδξ κα ηζξ 

επακαδεζιεύζμοκ πέκηε (5) ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ από ηδκ διενμιδκία ηδξ 

επακαθδπηζηήξ Γεκζηήξ Σοκέθεοζδξ. 

 

Μοσχάτο 28/05/2010 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 


