
  

 
ΠΡΟΚΛΗΗ   

Των Μετότων της Ανώνσμης Εταιρεία; με την επωνσμία  

                   VEGA STAR GROUP A.E.T.E. 

Αρ. Μητρώοσ ΓΕΜΗ 123048801000 

σε Τακτική Γενική Σσνέλεσση  

 
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ηελ από 31/05/2016  

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαινύληαη νη Κ.Κ. Μέηνρνη ηεο Αλώλπκεο  

Εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία VEGA STAR GROUP Α.Ε.Σ.Ε. σε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε  

γηα ηελ 30 /06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5 μ. μ ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, επί  

ηεο νδνύ Λ.ΤΓΓΡΟΤ 39 , ΑΘΗΝΑ , πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε  

απνθάζεσλ επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ ηεο  εκεξήζηα δηάηαμεο : 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί η απαξαίηεηε θαηά ηνλ λόκν απαξηία νξίδεηαη 1 ε  

Επαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 07/07/2016 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 5  

µ.µ. κε ηελ ίδηα εκεξήζηα δηάηαμε.  

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί η απαξαίηεηε θαηά ηνλ λόκν απαξηία νξίδεηαη 2
ε
  

Επαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 14/07/2016 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 5  

κ. κ. κε ηελ ίδηα εκεξήζηα δηάηαμε.  

 
1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31 εο  

Δεθεκβξίνπ 2015.  

2. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηεο Έθζεζεο Δηαρεηξίζεσο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

γηα ηελ ρξήζε 01/01/2015 - 31/12ί2015.  

3. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από θάζε επζύλε  

απνδεκηώζεσο γηα ηελ ρξήζε 01/01ί2015 - 31/12/2015.  

4. Έγθξηζε ακνηβώλ ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2015  

θαη πξνέγθξηζε γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2016.  

5. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο.  

 
Οη Κ. θ. κέηνρνη θαη νη αληηπξόζσπνη ησλ κεηόρσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε  
Γεληθή πλέιεπζε, πξέπεη θαηά ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό, λα θαηαζέζνπλ ηηο , 

κεηνρέο ηνπο ζην ηακείν ηεο εηαηξεία; ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ, ~  

ζε νπνηαδήπνηε Σξαπεδηθή Εηαηξεία θαη λα ππνβάινπλ ζηελ εηαηξεία ηα απνδεηθηηθά 

θαηάζεζεο ησλ ηίηισλ ηνπο θαη ηα ηπρόλ πιεξεμνύζηα ηνπο πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ  

εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

ΑΘΗΝΑ , 31/05/2016  

Με εληνιή ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  
 ο Πξόεδξνο   _____ _  

                                 MOKRINSKII DMITRII 
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