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Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρίας µε την 
επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Αναπτυξιακών ∆ράσεων - Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας» και το δ.τ. 
«Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας», προσκαλεί τους µετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα 
διενεργηθεί την 29η Ιουνίου 2013 και ώρα 9.00 π.µ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Ξενοφώντος 5, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέµατα: 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
1. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
2. Προέγκριση καταβολής αποζηµίωσης, εξόδων παράστασης ή αµοιβής σε µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) 
3. Συζήτηση για την αναγκαιότητα αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου 
4. Έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 – 

31.12.2012), ήτοι του Ισολογισµού, της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως, του Πίνακα 
∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και του Προσαρτήµατος, µετά των επ' αυτών Εκθέσεων του 
∆ιοικητικού  Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 

5. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2012  
(01.01.2012 - 31.12.2012). 

6. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε 
ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζηµιώσεως για την κλεισθείσα χρήση 2012 (01.01.2012 - 
31.12.2012). 

7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 2013 (01.01.2013 – 
31.12.2013) και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 

8. ∆ιάφορα θέµατα-Ανακοινώσεις. 
 
Στη Γενική Συνέλευση αυτή, σύµφωνα µε το Νόµο περί Ανωνύµων Εταιρειών και το Καταστατικό της 
εταιρείας έχουν δικαίωµα να µετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της 
εταιρείας. Κάθε µετοχή δίνει δικαίωµα µιας ψήφου. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυµούν να 
µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται πέντε (5) ηµέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής 
Συνέλευσης να καταθέσουν τις µετοχές τους στο ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυµη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. Η προθεσµία της προηγούµενης 
παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων 
αντιπροσωπείας. Η εταιρεία  χορηγεί σε αυτούς που κάνουν την κατάθεση απόδειξη που χρησιµεύει, για 
το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί, ως άδεια εισόδου. Η παράλειψη τήρησης των ως άνω 
διατυπώσεων στερεί τον Μέτοχο από το δικαίωµα συµµετοχής στην Γενική Συνέλευση εκτός και αν 
αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει την συµµετοχή του. 
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