Πρακτικό της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
«ASSET COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Της 31 Ιουλίου 2015.
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Ιουλίου
του έτους 2015 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε, στα
γραφεία της έδρας της εταιρίας , στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Κτήριο Γ2 στην
Πυλαία , σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν
προσκλήσεως του Προέδρου του.
ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ:
1. Ιωάννης Μέρμηγκας του Δημητρίου Πρόεδρος και Διευθύνον
Σύμβουλος
2. Ιωνάθαν Τελλίδης του Γεωργίου , Μέλος
3. Κωνσταντίνος Κεφαλάς , Μέλος
Υπαρχούσης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , της νομίμου
απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων
της Ημερήσιας Διάταξης .
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ .
1.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ οι οικονομικές
καταστάσεις (Ισολογισμός , Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως ,
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της ετασιρικής
χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά το
Νόμο βιβλία της εταιρίας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και
εμπροθέσμως στο Φ.Ε.Κ ( Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ ) καθώς και στην
ιστοσελίδακαι να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων προς έγκριση .

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ η Έκθεση
Διαχειρίσεως του Δ.Σ της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 31/12/2014 .
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την έκθεση, τον
Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις .

Θέμα 2ο: Σύγκλιση των Μετόχων της εταιρίας σε Τακτική Γενική
Συνέλευση .
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη Σύγκληση
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30η
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της, στη
ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, ΚτίριοΓ2, T.K. 57001, Θέρμη, με τα
ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης και συνέταξε την πρόσκληση
των Μετόχων η οποία έχει ως εξής:

Πρόσκληση των μετόχων ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ASSET COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
(Αρ.Μ.Α.Ε. 69054/62/Β/09/0135 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 059242804000)

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 25η
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της,
στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, ΚτίριοΓ2, T.K. 57001, Θέρμη, με τα
εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.

Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών
καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2014.
2.
Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Ελεγκτών επί των πεπραγμένων της χρήσης 2014.
3.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της
χρήσης 2014.
4.
Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τον
έλεγχο της χρήσης του 2015.
5.
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6.
Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο
απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της
Ημερησίας Διάταξης, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει
την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη
δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως παραπάνω
Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό, να
καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα
νομιμοποιήσεως των τυχόν αντιπροσώπων τους, πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της
Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε
τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα.
Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να
κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία,
προκειμένου να δοθεί στους μετόχους αντίστοιχη απόδειξη, που θα
χρησιμεύσει για τη συμμετοχή στην Συνέλευση.
Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά τα παραπάνω και εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για
συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.
Σε πίστωση των παραπάνω συνετάγη το παρόν, το οποίο, αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μέρμηγκας
Κεφαλά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωνάθαν Τελλίδης

Κωνσταντίνος

