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Αρ. Πρωτ. 341 Πάτρα, 11/11/2014 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Των Μετόχων της Ανώνυμης Συνεταιριστικής Εταιρείας με την επωνυμία  

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ‘Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε’  

σε 41
η
 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Συνεταιριστικής Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ‘Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε.’ καλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της τους κ.κ. 
Μετόχους της σε 41

η
 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10.30 πρωινή στα Γραφεία της εταιρείας (Μαιζώνος 211-Πάτρα) για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

   

ΘΕΜΑ 1
ο
:  Τροποποίηση των άρθρων 1,7,8 και 46 του καταστατικού της 

εταιρείας, σύμφωνα με την παρ.7 του ν. 4015/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 περιπτ. γ του άρθρου 61 του ν. 
4277/2014 και ισχύει. 

ΘΕΜΑ 2
ο
:  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 2065/1992 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του 
καταστατικού της εταιρίας. 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Τήρηση της παραγράφου 9 του από 27/9/2006 ιδιωτικού 

συμφωνητικού αγοραπωλησίας της εταιρίας «Παπαβασιλείου Α.Ε». 

ΘΕΜΑ 4
ο
:  Αίτηση αγοράς ακινήτου από Δήμο Νεμέας. 

 
Παρακαλούνται οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική 

Συνέλευση να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της 
συνεδρίας της συνελεύσεως στο Ταμείο της εταιρείας , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα τις μετοχές τους και να 
καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στην έδρα της εταιρείας τα αποδεικτικά καταθέσεως και 
τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. 

Όσοι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους δεν συμμορφωθούν με τις πιο πάνω 
υποχρεώσεις τους, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης  
και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδεια της Συνέλευσης. 

 

  Με τιμή 

ΓΙΑ ΤΗΝ  Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε. 
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