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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι  Μέτοχοι της 
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ''ΙNFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ'' µε δ.τ. ''INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.'' σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 
28η Ιουνίου 2010 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ. στην έδρα της εταιρείας στο 5ο χλµ. 
Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταµάτη Μίχα Κορωπί Αττικής, προκειµένου να 
αποφασίσουν για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 28ης εταιρικής χρήσης 
από 1.1.2009 έως 31.12.2009. 

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και του λογαριασµού 
διάθεσης κερδών της 28ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009 καθώς και 
των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της 12ης (ενοποιηµένης) εταιρικής 
χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009, σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της 28ης εταιρικής χρήσης από 
1.1.2009 έως 31.12.2009.  

4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 
1.1.2010 έως 31.12.2010 και καθορισµός της αµοιβής τους. 

5. Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
6. Ορισµός µελών της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 
7. Τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρείας.  
8. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 

2190/1920.  
9. ∆ιάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέµατα. 

 
Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν το δικαίωµα να λάβουν µέρος στη Συνέλευση και να 
ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου.  Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µιας ψήφου. 
 
Οι Μέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στη Συνέλευση πρέπει, µέσω του χειριστή τους 
στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών που 
κατέχουν και να παραλάβουν απ΄αυτόν Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει 
να καταθέσουν στο Ταµείο της εταιρείας (5ο χλµ. Λ. Βάρης-Κορωπίου, Κορωπί 19400) ή στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) 
πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.  Σε 
περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι µετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασµό, 
η Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών θα χορηγείται από την «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» 
(Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα 104 42). Επίσης οι Μέτοχοι θα πρέπει µέσα στην παραπάνω 
προθεσµία να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα νοµιµοποίησης 
αντιπροσώπων τους. 
 
Κορωπί, 04/06/2010 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 


